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QUEM SOMOS

A  Domina  Concursos,  especialista  há  8  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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PROIBIDO CÓPIA

Não é permitida a 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: link
de download, Correios, etc…

Caso houver descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme
art. 184 do CP, serão buscadas as informações do responsável em nosso banco
de dados e repassadas para as autoridades responsáveis.
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Controle De Entrada E Saída De Pessoas 

É o principal ponto de segurança do condomínio, pois por ela circulam todas as pessoas, materiais e 
veículos que entram ou saem deste, de forma regular. 

O porteiro/vigia tem por função normal controlar essa circulação através da identificação de pessoas, 
funcionários do condomínio, empregados de condôminos, visitantes, entregadores de serviço, en-
trada e saída de veículos e conferência de mercadorias deixadas na portaria. 

Para isto, cada condomínio deve adotar suas normas de procedimento a fim de que atenda às suas 
peculiaridades, propiciando as condições mínimas de trabalho aos funcionários da portaria, principal-
mente no tocante a segurança, equipamentos adequados ao serviço, iluminação, e outros de acordo 
com as características do condomínio. 

Verificaremos alguns itens a serem seguidos na atuação em Portarias, porém tais regras podem ser 
acrescidas por tantas outras quanto forem necessárias: 

Identificação de visitantes: 

● Faça a identificação visual da pessoa; 

● Cumprimente-a (bom-dia, boa-tarde, boa-noite); 

● Solicite, com educação, um documento com foto para conferir seus dados completos; 

● Mantenha os portões fechados; 

● Os visitantes devem aguardar do lado de fora do condomínio ou em um local reservado para isto; 

● Entre em contato com o morador informando-o sobre a presença do visitante e da conveniência de 
sua entrada ou não; 

● Em caso de dúvida por parte do condômino, solicite sua presença junto à portaria a fim de identifi-
car o visitante pessoalmente ou através do sistema de CFTV ligado ao apartamento; 

● Sendo autorizada sua entrada, anote os dados da pessoa, em livro próprio, e devolva seu docu-
mento, agradecendo; 

● Entregue à pessoa o crachá de identificação ou autorização, caso seja norma do condomínio; 

● Indique ou peça que algum funcionário do condomínio conduza a pessoa ao local ou residência do 
condômino; 

● Na saída, recolha o crachá ou a autorização com a devida assinatura do visitado. 

Identificação de prestadores de serviços: 

● Faça a identificação visual da pessoa; 

● Cumprimente-a (bom-dia, boa-tarde, boa-noite); 

● Peça, com educação, um documento com foto para conferir seus dados completos, solicite, tam-
bém, seu documento funcional ou crachá de identificação da empresa em que trabalha; 

● Mantenha os portões fechados; 

● A pessoa deverá aguardar do lado de fora do condomínio ou em local apropriado; 

● Contate o condômino para verificar se o prestador de serviço é esperado; 

● Caso haja dúvida sobre a presença do prestador de serviço, solicite a presença do condômino até a 
portaria para identificá-lo pessoalmente ou através do sistema de CFTV ligado ao apartamento; 
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● Sendo autorizada a entrada da pessoa, anote seus dados em livro próprio, registrando o horário de 
entrada e saída, devolva-lhe os documentos, agradecendo; 
 
● Entregue o crachá de identificação de prestador de serviço ou uma autorização de entrada; 

● Peça que algum funcionário do condomínio o acompanhe até o local do serviço ou à residência do 
condômino; 

● Na saída, recolha o crachá ou a autorização devidamente assinada pelo condômino; 

● O condomínio deverá ter um horário predeterminado para a autorização de entrada de prestadores 
de serviço, evitando-se os horários noturnos. 

Identificação de entregadores de mercadoria (encomendas, pizzas, flores, presentes ou outros 
objetos): 

● Faça a identificação visual da pessoa; 

● Cumprimente-a (bom-dia, boa-tarde, boa-noite); 

● Mantenha os portões fechados; 

● A pessoa deverá aguardar do lado de fora do condomínio ou em local reservado para isto, devendo 
ser tratada à distância, pois é prática comum infratores da lei inventarem uma entrega fictícia; 

● Avise o condômino, solicitando sua presença ou de algum funcionário seu na portaria a fim de pe-
gar a encomenda; 

● Jamais permita que o entregador leve pessoalmente a encomenda até a residência; 

● Caso o material venha acompanhado de Nota Fiscal, receba e assine o recibo; 

● Na ausência do condômino, receba e guarde para posteriormente ser retirada pelo morador ou en-
tregue por um funcionário. 

Controle de entrada e saída de prestadores de serviço por empresas de terceirização de mão 
de obra: 

● Solicite ao funcionário o seu crachá ou documento de identificação da empresa, conferindo com a 
relação que possua na portaria; 

● Entregue o crachá de identificação do condomínio como prestador de serviços; 

● Anote seus dados em livro próprio, registrando o horário de entrada e saída; 

● Na saída, recolha o crachá de identificação. 

Controle de entrada e saída de veículos: 

A identificação de todos os veículos que queiram entrar no condomínio é obrigação e dever do por-
teiro, vigia, vigilante, garagista ou zelador. Portanto, devem seguir as normas abaixo relacionadas: 

● Jamais abra os portões sem antes ter certeza de que o veículo pertence a morador e que este se 
encontra em seu interior (ver quem é para depois abrir o portão); 

● Faça inspeção visual na pessoa e no veículo; 

● Nunca abra o portão da garagem a veículos e pessoas estranhas ao condomínio, inclusive não se 
deixe impressionar com veículos novos (de luxo) ou importados que apontem em direção da gara-
gem; 
 
● Antes de abrir o portão da garagem, verifique se não há risco de intrusão de alguma pessoa estra-
nha junto com o veículo; 
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● Preste atenção quando o motorista estiver acompanhado por pessoas estranhas ou em atitudes 
suspeitas. Observe possíveis sinais de alerta por parte do motorista, pois o condômino poderá estar 
sob ameaça de assaltante; 

● Nenhum veículo deve sair do condomínio quando o proprietário não estiver junto ou sem sua autori-
zação expressa, principalmente quando se tratar de menor ou desconhecidos. 

Em casos de veículos que venham entregar encomendas no interior do condomínio ou mudanças, 
além do descrito anteriormente deve-se: 

● Solicitar documentação do motorista e dos ajudantes, quando houver, a fim de anotá-la em livro 
próprio; 

● Em mudanças ou transporte de qualquer mobiliário deve-se entrar em contato com o condômino a 
fim de que seja certificado se realmente há sua autorização e que todo o material retirado é o deter-
minado; 

● Em mudanças, quando o condômino estiver ausente, somente deixe que o veículo seja carregado 
quando houver autorização por escrito por parte do morador; 

● O zelador ou outro funcionário determinado pelo síndico deverá acompanhar qualquer tipo de carga 
ou descarga no interior do condomínio; 

● Verificar se todos que entraram com o veículo estão nele saindo e/ou se alguém foi autorizado a 
permanecer no condomínio; 

● Caso perceba alguma irregularidade, retenha o veículo e acione seu superior imediato ou, se for o 
caso, a Polícia; 

● Para a realização de mudanças deve ser seguido o estabelecido na convenção do condomínio, 
sendo viável que esta não ocorra no período noturno. 

Garagens: 

Sem dúvida alguma, em se falando de proteção, a garagem é um dos pontos mais vulneráveis dos 
conjuntos residenciais ou de maior indisciplina e até descaso por parte dos moradores, pois estes não 
tomam as devidas cautelas ao entrar ou sair do condomínio, ou então deixam de seguir as orienta-
ções preconizadas em Assembleias de Condôminos. 

Por este motivo, é importante construir eclusas, ou seja, dois portões acionados eletronicamente que 
confinem o veículo entre si, de modo que uma delas se abra somente quando a outra estiver fechada, 
podendo ser acionadas pela portaria ou pelo próprio condômino, evitando-se, assim, a entrada do 
meliante “carona”, isto é, aquele que espera o carro entrar e aproveita a porta ainda aberta para 
adentrar ao condomínio e praticar, posteriormente, seus atos criminosos. 

Aliado a isto, deve-se utilizar um sistema que muito se tem destacado pela sua praticidade, é aquele 
em que cada morador tem um controle remoto acionando o portão automático para entrar e sair da 
garagem sem a ação da portaria. Caso não seja possível adotar esses sistemas, torna-se necessária 
a contratação de garagista para controlar o acesso de veículos. Além disso, toda garagem deve pos-
suir espelhos convexos que facilitem a visualização de porteiros ou garagistas. 

Controle de entrada e saída de materiais: 

Quando o material for deixado na portaria, o funcionário deverá tomar a seguinte atitude: 

● Fazer inspeção visual na pessoa e no material; 

● Verificar seu conteúdo sem, no entanto, abri-lo; 
 

● Anotar os dados do portador, do remetente e residência do destinatário; 

● Anotar a data e a hora da entrega em livro próprio; 
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● Conferir o material juntamente com a Nota Fiscal; 

● Não autorizar a saída de pessoas estranhas ao condomínio que estejam de posse de objetos ou 
pacotes sem obter prévia autorização do condômino; 

● Não entregar chaves, objetos ou pacotes de moradores a pessoas estranhas sem autorização ex-
pressa; 

● Revistar bolsas e sacolas de funcionários e prestadores de serviço, quando o Estatuto ou Regi-
mento Interno do Condomínio assim determinar. 

Nos condomínios residenciais, corporativos e nas indústrias, o fluxo de pessoas é bastante intenso 
diariamente. Logo, o movimento de entrada e saída de pessoas e veículos expõe ainda mais morado-
res e funcionários, mostrando a necessidade de se contar com um sistema de controle de acesso. 

Contudo, para ser realmente eficaz, o monitoramento de entrada e saída de pessoas deve ser feito 
por um controlador de acesso treinado. Assim sendo, vale investir na contratação de empresas de 
terceirização de serviços, que treinam e capacitam suas equipes de controladores e porteiros. 

Controle de acesso: por que é importante monitorar o fluxo de pessoas em condomínios e em-
presas? 

Os pontos de entrada e saída de condomínios corporativos, residenciais e indústrias são importantes 
de se analisar em uma estratégia de segurança bem-sucedida. 

Não importa quantas câmeras, sensores de movimento e vigilantes você possa ter. Ou seja, se não 
puder monitorar e controlar quem sai e quem entra no ambiente, este local não está realmente se-
guro. 

No entanto, com um plano inteligente, uma equipe bem treinada e alguns dispositivos tecnológicos, é 
possível tornar seu sistema de controle de acesso menos vulnerável e mais confiável. 

Uso De Tecnologias Para Gestão De Acesso 

O segmento de segurança conta com diversos tipos de dispositivos tecnológicos para auxiliar no mo-
nitoramento. Sendo assim, tais equipamentos promovem uma gestão mais segura de pessoas e am-
bientes. 

Confira a seguir algumas das tecnologias mais modernas e recentes usadas no trabalho de controle 
de fluxo de pessoas. 

Portões E Cercas Elétricas 

A infraestrutura básica de segurança pode fortalecer e complementar os protocolos de entrada e sa-
ída de empreendimentos embora possam parecer dispositivos simples, portões e cercas elétricas aju-
dam a impedir o acesso indesejado a ambientes de acesso restrito. 

Identificação por senha 

Certamente, essa é uma das tecnologias mais modernas e usadas na atualidade no monitoramento 
de entrada e saída de pessoas. De fácil operação, o sistema de identificação por senha autoriza, por 
meio da digitação de senha de acesso, a entrada de pessoas no ambiente. 

Biometria 3D 

Em ambientes com níveis de segurança médio a alto, a biometria 3D é muito eficiente, pois apresenta 
baixas taxas de falha na identificação de usuários. Ou seja, essa tecnologia é pouco suscetível a frau-
des. 

Reconhecimento Facial Ou Mapeamento De Face 3D 

O reconhecimento de face 3D tornou-se disponível no final de 2017. Neste tipo de tecnologia, o ma-
peamento facial 3D contém 100 vezes mais pontos de dados do que o reconhecimento 2D. 



CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS 

 
5 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

Por isso, o mapeamento 3D reconhece com maior precisão a face do usuário antes de liberar seu 
acesso a determinado ambiente. 

Além desses dispositivos, o serviço de controle de acesso ainda conta com equipamentos tradicio-
nais, como catracas, cancelas, porta-giratórias e, claro, os próprios controladores de acesso, treina-
dos por empresas especializadas como o Full Tech. 

Vale destacar que o ideal é combinar os equipamentos modernos com profissionais capacitados e 
preparados para prevenir riscos e lidar com situações adversas. 

Controle E Normas De Acesso A Prédios E Serviços 

No serviço público deve-se ter em conta, em primeiro lugar, o cidadão e lhe oferecer condições de 
acesso e uso adequados não só dos serviços prestados, mas também das instalações. 

Mesmo em áreas ou atividades onde não há atendimento ao público, é preciso criar ambientes sem 
restrições às pessoas com deficiência. Pois, como elas sofrem limitações de ordem física ou sensori-
ais, devem encontrar no seu ambiente de trabalho condições para o desenvolvimento pleno de suas 
atividades. 

Acesso as Imediações do Prédio 

A acessibilidade a pessoas com deficiência deverá fazer parte de todo o percurso do usuário, seja ele 
vindo a pé, por transporte público, táxi ou carro próprio, de tal modo que os recursos utilizados como 
componentes de acessibilidade sirvam a todas as formas de chegada. 

É de suma importância que na escolha da edificação para aquisição ou locação, na ocupação de um 
imóvel para uso público, o gestor avalie as condições externas e acessibilidade nas imediações. 

O calçamento em todos os casos deve propiciar o livre percurso, sem impedimentos ou situações de 
risco para os transeuntes, independentemente de mobiliários urbanos, placas, rampas, jardins ou de 
quaisquer outros elementos que venham a compor o espaço projetado. 

Para isso, deve-se destacar as áreas de trânsito de pedestre das áreas de equipamentos urbanos, 
por exemplo: placas ou painéis de informações, lixeiras, bancos etc. 

O percurso nas calçadas pode ser prejudicado por tampas de caixas diversas no piso, detalhes de 
jardim, mobiliários e até mesmo rampas de acessibilidade, com localização inapropriada, impedindo a 
passagem livre. 

Barreiras provocadas por vegetação são muito comuns. Por isso, as espécies próximas às áreas do 
percurso acessível devem ser apropriadas e cuidadas para que não se transformem em impedimen-
tos aéreos ou que suas raízes provoquem rachaduras e desigualdades no piso, como mostram os 
exemplos abaixo. 

O entorno da edificação muitas vezes é prejudicado pela própria arquitetura da edificação, com as en-
tradas de garagem, que interrompem a calçada. 

E até detalhes mal percebidos pelo público em geral podem causar problemas às pessoas com defici-
ência, como as grelhas. Quando não for possível evitar que haja grelhas na rota acessível, os vãos 
no sentido transversal ao movimento devem ter no máximo 15mm, mas preferencialmente 5mm. 

O piso da faixa de circulação deve ter superfície regular, firme, estável, sem trepidações e antiderra-
pante, inclinação transversal não superior a 3% em áreas externas. A largura dessa área de percurso 
deve ser de, no mínimo, 1,20m e preferencialmente de 1,50m ou mais. 

A forte inclinação transversal pode ser fator impeditivo para pessoas com deficiência utilizarem as cal-
çadas existentes. Outras edificações com suas calçadas individualizadas podem também ser impedi-
mentos à livre circulação. 
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Também quando se trata de obras, além dessa preocupação é preciso providenciar que o tapume, ao 
avançar sobre a calçada, não deixe os pedestres vulneráveis. Para tanto, é preciso assegurar a circu-
lação de pedestres provisória, com no mínimo 1,20m sobre o leito carroçável da via, sem esquecer as 
rampas para saída e retorno à calçada. 

Ao Chegar 

Por Transporte Público 

Ao prever o percurso necessário de um usuário de ônibus, verifica-se a melhor posição para solicitar 
faixas de segurança com sinal sonoro para transpor rua de acesso, quando for o caso. Deve-se aten-
tar aos locais, na rota dos pedestres, para os rebaixamentos de meio-fio. 

Por Táxi ou Carro Oficial 

Nas entradas onde há recuo da rua para aproximação de táxi, carro oficial ou carro particular, o veí-
culo não deve prejudicar ou interferir na rota de circulação de pedestres. Também deve haver rebai-
xamento de meio-fio nesses recuos. 

Em Carro Próprio 

As vagas especiais devem sempre ser colocadas em locais seguros e próximas às entradas, devem 
propiciar visibilidade para atravessar a rua, quando for o caso, e, se possível, devem estar conjuga-
das à faixa de pedestre. 

Garantidas as vagas em número apropriado – mínimo exigido é 1 (uma) para 11 a 100 vagas existen-
tes e 1% quando passar de 100. 

As vagas devem ser alocadas o mais próximo possível das entradas, pois, de outra forma, a visibili-
dade fica comprometida, como se pode ver no exemplo ao lado. 

Grande dificuldade ocorre na prática, na utilização das vagas especiais, pois essas são usadas como 
“parada rápida” por outros veículos, tanto na própria vaga quanto na extensão zebrada que a com-
põe, como mostra o exemplo à direita. 

No sentido de coibir tal uso, são colocados cones, que de alguma maneira também tiram a autonomia 
do motorista para utilização da vaga. 

O ideal é investir na educação dos usuários do prédio, no sentido de divulgação do respeito à vaga 
especial e/ou de campanhas utilizando banners em espaços próximos às vagas, com informações de 
forma criativa. 

Sinalização no Piso 

Para orientação e segurança das pessoas com deficiência visual, os percursos deverão ter pisos dire-
cionais e alerta. 

Na colocação de piso podotátil, esse deve estar perfeitamente encaixado, integrado, sem apresentar 
desnível em seu contorno. 

Piso Direcional 

O piso direcional é um informativo à pessoa com deficiência visual, ou seja, para que ela sinta segu-
rança, sabendo que naquele trecho não estará esbarrando em obstáculos. Por isso, o piso direcional 
deverá ser colocado no percurso totalmente livre de interferências, como mobiliário urbano, placas, 
árvores etc. Sendo que, quando no percurso houver diferenças de nível, o piso direcional se liga ao 
piso alerta nas rampas ou rebaixamentos de meio-fio, ou quando houver outras opções ou mudanças 
de direção. 

Piso Alerta 

Serão indicados com piso alerta os mobiliários suspensos, como lixeiras, telefone público etc., além 
das escadas (início e fim), rampas (início e fim) e rebaixamento de meio-fio. O piso alerta indica para 
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a pessoa com deficiência visual que, naquele ponto, algo diferente acontece - um perigo aéreo ou no 
piso (nível desce ou sobe), uma mudança de rota, uma bifurcação etc. Enfim, alerta para várias situa-
ções. 

A Edificação 

Fachada 

No edifício, a acessibilidade se inicia pela fachada, que precisa comunicar visualmente a entrada prin-
cipal. 

Muitos são os edifícios que, na tentativa de uma fachada “limpa” ou clean, não identificam visual-
mente ao usuário o seu acesso. Isso é um fato que constrange e dificulta de início a relação de quem 
oferece o serviço com quem o procura. 

Acesso Interno 

Diferença no Piso (Nível Externo x Interno) 

Diferenças significativas e/ou com escadas devem ser vencidas também obrigatoriamente por rampas 
e/ou equipamentos eletromecânicos. 

A diferença não deverá ultrapassar 15mm e deve ser chanfrada com inclinação máxima de 50% ou 
ângulo de 45º. 

É importante seguir as especificações da norma ao executar as rampas, pois essas podem ser inviá-
veis para uma pessoa em cadeira de rodas, seja pela forte inclinação, seja pelas medidas incorretas 
de passagem e movimento da cadeira de rodas, como se pode observar nos exemplos. 

Capachos 

Nas entradas, quando houver capacho, esse deverá ser embutido no piso externo e nivelado de ma-
neira que um eventual desnível não exceda 5mm. 

Trilhos em Porta de Correr 

A porta de entrada de correr deve, preferencialmente, possuir trilhos na sua parte superior ou, quando 
na parte inferior esses devem estar nivelados com a superfície do piso. Eventuais frestas podem ter 
largura de, no máximo, 15mm. 

Dispositivos de Segurança de Ingresso 

Na existência de catracas ou cancelas, é preciso prever que pelo menos uma em cada conjunto seja 
acessível. E no caso de porta giratória é necessário que haja entrada alternativa junto à mesma. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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REFERÊNCIAS

Os  links  citados  abaixo  servem  apenas  como  referência.  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 com a 
Domina Concursos 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, isso, [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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