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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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Dengue: Sintomas, Tratamentos e Causas 

O que é Dengue? 

A dengue é uma doença febril aguda causada por um vírus, sendo um dos principais problemas de 
saúde pública no mundo. É transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se desenvolve em áreas 
tropicais e subtropicais. Atualmente, a vacina é a melhor forma de prevenção da dengue. Segundo o 
último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado em janeiro de 2018, foram registra-
dos menos casos prováveis de dengue em 2017, 252.054 casos contra 1.483.623 em 2016. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que entre 50 a 100 milhões de pessoas se infectem 
anualmente com a dengue em mais de 100 países de todos os continentes, exceto a Europa. Cerca 
de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. 

Existem quatro tipos de dengue, de acordo com os quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. 
Quando uma pessoa tem dengue tem uma imunidade relativa contra outro sorotipo. 

É uma doença potencialmente grave, porque pode evoluir para a dengue hemorrágica a síndrome do 
choque da dengue, caracterizadas por sangramento e queda de pressão arterial, o que eleva o risco 
de morte. A melhor maneira de combater esse mal é atuando de forma preventiva, impedindo a repro-
dução do mosquito. 

Aedes Aegypti 

Acredita-se que o mosquito Aedes aegypti chegou ao Brasil pelos navios negreiros, uma vez que as 
primeiras aparições do mosquito se deram no continente africano. No início do século XX, o médico 
Oswaldo Cruz implantou um programa de combate ao mosquito, visando reduzir os casos de febre 
amarela. Essa medida chegou a eliminar a dengue no país durante a década de 1950. Segundo o Mi-
nistério da Saúde a primeira ocorrência do vírus no país, comprovada laboratorialmente, ocorreu em 
1981-1982 em Boa Vista (PR). 

No entanto, a dengue voltou a acontecer no Brasil na década de 1980. Atualmente, os quatro tipos de 
vírus circulam no país, sendo que foram registrados 587,8 mil casos de dengue em 2014, de acordo 
com o Ministério da Saúde. 

Tipos 

O vírus da dengue possui quatro variações: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Todos os tipos de den-
gue causam os mesmos sintomas. 

Caso ocorra um segundo ou terceiro episódio da dengue, há risco aumentado para formas mais gra-
ves da dengue, como a dengue hemorrágica e síndrome do choque da dengue 

Na maioria dos casos, a pessoa infectada não apresenta sintomas de dengue, combatendo o vírus 
sem nem saber que ele está em seu corpo. Para aqueles que apresentam os sinais, os tipos de den-
gue podem se manifestar clinicamente de três formas: 

Dengue Clássica 

A dengue clássica é a forma mais leve da doença, sendo muitas vezes confundida com a gripe. Tem 
início súbito e os sintomas podem durar de cinco a sete dias, apresentando sinais como febre alta 
(39° a 40°C), dores de cabeça, cansaço, dor muscular e nas articulações, indisposição, enjôos, vômi-
tos, entre outros. 

Dengue Hemorrágica 

A dengue hemorrágica acontece quando a pessoa infectada com dengue sofre alterações na coagu-
lação sanguínea. Se a doença não for tratada com rapidez, pode levar à morte. No geral, a dengue 
hemorrágica é mais comum quando a pessoa está sendo infectada pela segunda ou terceira vez. Os 
sintomas iniciais são parecidos com os da dengue clássica, e somente após o terceiro ou quarto dia 
surgem hemorragias causadas pelo sangramento de pequenos vasos da pele e outros órgãos. Na 
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dengue hemorrágica, ocorre uma queda na pressão arterial do paciente, podendo gerar tonturas e 
quedas. 

Síndrome Do Choque Da Dengue 

A síndrome de choque da dengue é a complicação mais séria da dengue, se caracterizando por uma 
grande queda ou ausência de pressão arterial, acompanhado de inquietação, palidez e perda de 
consciência. Uma pessoa que sofreu choque por conta da dengue pode sofrer várias complicações 
neurológicas e cardiorrespiratórias, além de insuficiência hepática, hemorragia digestiva e derrame 
pleural. Além disso, a síndrome de choque da dengue não tratada pode levar a óbito. 

Causas 

A dengue não é transmitida de pessoa para pessoa. A transmissão se dá pelo mosquito que, após 
um período de 10 a 14 dias contados depois de picar alguém contaminado, pode transportar o vírus 
da dengue durante toda a sua vida. 

O ciclo de transmissão ocorre do seguinte modo: a fêmea do mosquito deposita seus ovos em recipi-
entes com água. Ao saírem dos ovos, as larvas vivem na água por cerca de uma semana. Após este 
período, transformam-se em mosquitos adultos, prontos para picar as pessoas. O Aedes aegypti pro-
cria em velocidade prodigiosa e o mosquito da dengue adulto vive em média 45 dias. Uma vez que o 
indivíduo é picado, demora no geral de três a 15 dias para a doença se manifestar, sendo mais co-
mum cinco a seis dias. 

A transmissão da dengue raramente ocorre em temperaturas abaixo de 16° C, sendo que a mais pro-
pícia gira em torno de 30° a 32° C - por isso o mosquito se desenvolve em áreas tropicais e subtropi-
cais. A fêmea coloca os ovos em condições adequadas (lugar quente e úmido) e em 48 horas o em-
brião se desenvolve. É importante lembrar que os ovos que carregam o embrião do mosquito da den-
gue podem suportar até um ano a seca e serem transportados por longas distâncias, grudados nas 
bordas dos recipientes.  

Essa é uma das razões para a difícil erradicação do mosquito. Para passar da fase do ovo até a fase 
adulta, o inseto demora dez dias, em média. Os mosquitos acasalam no primeiro ou no segundo dia 
após se tornarem adultos. Depois, as fêmeas passam a se alimentar de sangue, que possui as proteí-
nas necessárias para o desenvolvimento dos ovos. 

O mosquito Aedes aegypti mede menos de um centímetro, tem aparência inofensiva, cor café ou 
preta e listras brancas no corpo e nas pernas. Costuma picar, transmitindo a dengue, nas primeiras 
horas da manhã e nas últimas da tarde, evitando o sol forte, mas, mesmo nas horas quentes, ele 
pode atacar à sombra, dentro ou fora de casa. Há suspeitas de que alguns ataquem durante a noite. 
O indivíduo não percebe a picada, pois não dói e nem coça no momento. 

A fêmea do Aedes aegypti também transmite a febre chikungunya e a febre Zika e a febre amarela 
urbana. 

Fatores de Risco 

Fatores que colocam você em maior risco de desenvolver dengue ou uma forma mais grave da do-
ença incluem: 

- Vivendo ou viajando em áreas tropicais: Estar em áreas tropicais e subtropicais aumenta o risco de 
exposição ao vírus que causa dengue. As áreas especialmente de alto risco são o Sudeste Asiático, 
as ilhas do Pacífico Ocidental, a América Latina e o Caribe. 

- Infecção prévia com um vírus da dengue: A infecção anterior com um vírus da dengue aumenta o 
risco de ter sintomas graves se você estiver infectado novamente. 

Sintomas de Dengue 

Sintomas de dengue clássica 
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Os sintomas de dengue iniciam de uma hora para outra e duram entre cinco a sete dias. Normal-
mente eles surgem entre três a 15 dias após a picada pelo mosquito infectado. Os principais sinais 
são: 

Febre alta com início súbito (entre 39º a 40º C) 

Forte dor de cabeça 

Dor atrás dos olhos, que piora com o movimento dos mesmos 

Manchas e erupções na pele, pelo corpo todo, normalmente com coceiras 

Extremo cansaço 

Moleza e dor no corpo 

Muitas dores nos ossos e articulações 

Náuseas e vômitos 

Tontura 

Perda de apetite e paladar. 

Sintomas de dengue hemorrágica 

Os sintomas de dengue hemorrágica são os mesmos da dengue clássica. A diferença é que a febre 
diminui ou cessa após o terceiro ou quarto dia da doença e surgem hemorragias em função do san-
gramento de pequenos vasos na pele e nos órgãos internos. Quando acaba a febre, começam a sur-
gir os sinais de alerta: 

Dores abdominais fortes e contínuas 

Vômitos persistentes 

Pele pálida, fria e úmida 

Sangramento pelo nariz, boca e gengivas 

Manchas vermelhas na pele 

Comportamento variando de sonolência à agitação 

Confusão mental 

Sede excessiva e boca seca 

Dificuldade respiratória 

Queda da pressão arterial: Pulso rápido. 

Na dengue hemorrágica, o quadro clínico se agrava rapidamente, apresentando sinais de insuficiên-
cia circulatória. A baixa circulação sanguínea pode levar a pessoa a um estado de choque. Embora a 
maioria dos pacientes com dengue não desenvolva choque, a presença de certos sinais alerta para 
esse quadro: 

Dor abdominal persistente e muito forte 

Mudança de temperatura do corpo e suor excessivo 

Comportamento variando de sonolência à agitação 

Pulso rápido e fraco 
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Palidez 

Perda de consciência. 

A síndrome de choque da dengue, quando não tratada, pode levar a pessoa à morte em até 24 horas. 
De acordo com estatísticas do Ministério da Saúde, cerca de 5% das pessoas com dengue hemorrá-
gica morrem. 

 
Venngage 

Buscando ajuda médica 

Fique atento aos sintomas. Os principais são: dor abdominal severa, vômitos, dificuldade em respirar 
ou sangramento no nariz, vômito ou diarreia. Se eles persistirem, procure um especialista e explique 
a ele o que está sentindo. Aproveite e tire todas as suas dúvidas. 

Na consulta médica 

Especialistas que podem diagnosticar são: 

Clínico geral 

Infectologista. 

Estar preparado para a consulta pode facilitar o diagnóstico e otimizar o tempo. Dessa forma, você já 
pode chegar à consulta com algumas informações: 

Uma lista com todos os sintomas e há quanto tempo eles apareceram 

Histórico médico, incluindo outras condições que o paciente tenha e medicamentos ou suplementos 
que ele tome com regularidade 

Se possível, peça para uma pessoa te acompanhar. 

O médico provavelmente fará uma série de perguntas, tais como: 

Quando seus sintomas começaram? 

Seus sintomas são contínuos ou ocasionais? 

Quão graves são os seus sintomas? 

Alguma coisa parece melhorar seus sintomas ou piorar? 

Você viajou no último mês? Se sim, para qual lugar? 
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Você foi mordido por mosquitos durante a viagem? 

Você já entrou em contato com alguém que estava doente? 

Também é importante levar suas dúvidas para a consulta por escrito, começando pela mais impor-
tante. Isso garante que você conseguirá respostas para todas as perguntas relevantes antes da con-
sulta acabar. Para gordura no fígado, algumas perguntas básicas incluem: 

Qual é a causa mais provável para os meus sintomas? 

Que tipos de testes eu preciso fazer? 

Quais tratamentos estão disponíveis? 

Em quanto tempo irei me sentir melhor? 

Existem efeitos a longo prazo desta doença? 

Você tem algum folheto ou outro material impresso que eu possa levar para casa comigo? Quais 
websites você recomenda? 

Não hesite em fazer outras perguntas, caso elas ocorram no momento da consulta. 

Diagnóstico de Dengue 

Se você suspeita de dengue, vá direto ao hospital ou clínica de saúde mais próxima. Os médicos fa-
rão a suspeita clínica com base nas informações que você prestar, mas o diagnóstico de certeza é 
feito com o exame de sangue para dengue ou sorologia para dengue. Ele vai analisar a presença do 
vírus no seu sangue e leva de três a quatro dias para ficar pronto. No atendimento, outros exames 
serão realizados para saber se há sinais de gravidade ou se você pode manter repouso em casa. 

O exame físico pode revelar: 

Fígado aumentado (hepatomegalia) 

Pressão baixa 

Erupções cutâneas 

Olhos vermelhos 

Pulsação fraca e rápida. 

Os exames podem incluir: 

Testes de coagulação 

Eletrólitos (sódio e potássio) 

Hematócrito 

Enzimas do fígado (TGO, TGP) 

Contagem de plaquetas 

Testes serológicos (mostram os anticorpos ao vírus da dengue) 

Raio X do tórax para demonstrar efusões pleurais. 

Além disso, o governo incluiu o uso de testes rápidos para dengue na tabela do Sistema Único de Sa-
úde (SUS). O item irá otimizar o diagnóstico laboratorial. Serão disponibilizados aos estados e municí-
pios dois milhões de testes rápidos imunocromatografia qualitativa (IgM/IgG) para dengue. 
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O diagnostico também pode ser feito por meio do exame de PCR ou teste molecular para dengue é 
usado para determinar se uma pessoa está infectada com o vírus. Como os sintomas de dengue são 
muito parecidos com os de outras doenças, por exemplo gripe e virose, o teste auxilia no diagnóstico 
mais preciso. 

Tratamento de Dengue 

Não existe tratamento específico contra o vírus da dengue, faz-se apenas medicamentos para os sin-
tomas da doença, ou seja, fazer um tratamento sintomático. É importante apenas tomar muito líquido 
para evitar a desidratação. Caso haja dores e febre, pode ser receitado algum medicamento antitér-
mico, como o paracetamol. Em alguns casos, é necessária internação para hidratação endovenosa e, 
nos casos graves, tratamento em unidade de terapia intensiva. 

Pacientes com dengue ou suspeita de dengue devem evitar medicamentos à base de ácido acetilsali-
cílico (aspirina) ou que contenham a substância associada. Esses medicamentos têm efeito anticoa-
gulante e podem causar sangramentos. Outros anti-inflamatórios não hormonais (diclofenaco, ibupro-
feno e piroxicam) também devem ser evitados. O uso destas medicações pode aumentar o risco de 
sangramentos. 

O paracetamol e a dipirona são os medicamentos de escolha para o alívio dos sintomas de dor e fe-
bre devido ao seu perfil de segurança, sendo recomendado tanto pelo Ministério da Saúde, como 
pela Organização Mundial da Saúde. 

Medicamentos Para Dengue 

Dengue tem cura? 

No caso da dengue clássica, a febre dura sete dias, mas a fraqueza e mal-estar podem perdurar por 
mais tempo, às vezes por algumas semanas. Embora seja desagradável, a dengue clássica não é fa-
tal. As pessoas com essa doença se recuperam completamente. 

No entanto, é muito importante ficar atento aos sinais de alerta da manifestação da dengue hemorrá-
gica, que são, principalmente, os sangramentos no nariz, boca e gengiva. Essa forma de dengue 
quando não tratada rapidamente pode levar a óbito. 

Complicações Possíveis 

A síndrome de choque da dengue é a complicação mais séria da dengue, se caracterizando por uma 
grande queda ou ausência de pressão arterial, acompanhado de inquietação, palidez e perda de 
consciência. Uma pessoa que sofreu choque por conta da dengue pode sofrer várias complicações 
neurológicas e cardiorrespiratórias, além de insuficiência hepática, hemorragia digestiva e derrame 
pleural. Além disso, a síndrome de choque da dengue não tratada pode levar a óbito. 

Outras possíveis complicações da dengue incluem: 

Convulsões febris em crianças pequenas 

Desidratação grave 

Sangramentos. 

Convivendo/ Prognóstico 

Pessoas diagnosticadas com a dengue devem manter cuidados básicos como: 

Repouso 

Reposição de líquidos, principalmente recorrendo ao soro caseiro em casos de vômitos 

Uso correto dos medicamentos indicados. 

Aplicativos para o combate da dengue 
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Existem vários aplicativos que ajudam no tratamento prevenção contra dengue. Veja alguns a seguir, 
sempre lembrando que eles não substituem um bom acompanhamento médico: 

UNA - SUS Dengue: Este aplicativo possibilita que o usuário calcule a reposição de líquidos de 
acordo com suas características fisiológicas e apresenta dicas relacionadas ao tratamento e preven-
ção da doença. Avaliado com 4,4 estrelas na Google Play. 

Observatório do Aedes Aegypti: O app possibilita que a população denuncie a suspeita de focos e ca-
sos de dengue. Dessa forma, o governo poderá ter acesso mais rapidamente às informações para 
planejar o combate. Avaliado com 4,3 estrelas na Google Play. 

Prevenção 

Tome A Vacina 

A vacina contra dengue foi criada para prevenir a manifestação do vírus. Atualmente apenas uma va-
cina foi licenciada no Brasil, a desenvolvida pela empresa francesa Sanofi Pasteur. Ela é feita com 
vírus atenuados e é tetravalente, ou seja, protege contra os quatro sorotipos de dengue existentes. 
Ela possui a estrutura do vírus vacinal da febre amarela, o que lhe dá mais estabilidade e segurança. 

Vacinas com o vírus atenuado são aquelas que diminuem a periculosidade do vírus, garantindo que 
ele não cause doenças, mas sejam capazes de gerar resposta imunológica, fazendo com que o orga-
nismo da pessoa reconheça o vírus e saiba como atacá-lo quando a pessoa for exposta a sua versão 
convencional. 

A eficácia na população acima de 9 anos é de, aproximadamente, 66% contra os quatro sorotipos de 
vírus da dengue. Isso significa que em um grupo de cem pessoas, 66 evitariam contrair a doença. 
Além disso, reduz os casos graves - aqueles que levam ao óbito, como a dengue hemorrágica - em 
93% e os índices de hospitalizações em 80%. 

Além dela, o Instituto Butantan está testando uma nova vacina feita no Brasil. O antídoto também é 
feito com vírus atenuados e está na terceira fase de testes, em que mais de 17 mil voluntários serão 
observados: dois terços deles receberão a vacina verdadeira e um terço receberá um placebo. Antes 
ela passou por testes clínicos nos Estados Unidos em 600 pessoas e depois em São Paulo por mais 
300. O plano de fazer os testes agora em todo Brasil é garantir que as pessoas estudadas tenham 
contato com todos os sorotipos da doença. 

Evite o Acúmulo de Água 

O mosquito coloca seus ovos em água limpa, mas não necessariamente potável. Por isso é impor-
tante jogar fora pneus velhos, virar garrafas com a boca para baixo e, caso o quintal seja propenso à 
formação de poças, realizar a drenagem do terreno. Também é necessário lavar a vasilha de água do 
bicho de estimação regularmente e manter fechadas tampas de caixas d'água e cisternas. 

Coloque Tela Nas Janelas 

Colocar telas em portas e janelas ajuda a proteger sua família contra o mosquito da dengue. O pro-
blema é quando o criadouro está localizado dentro da residência. Nesse caso, a estratégia não será 
bem-sucedida. Por isso, não se esqueça de que a eliminação dos focos da doença é a maneira mais 
eficaz de proteção. 

Coloque Areia Nos Vasos De Plantas 

O uso de pratos nos vasos de plantas pode gerar acúmulo de água. Há três alternativas: eliminar 
esse prato, lavá-lo regularmente ou colocar areia. A areia conserva a umidade e ao mesmo tempo 
evita que e o prato se torne um criadouro de mosquitos. 

Seja Consciente Com Seu Lixo 

Não despeje lixo em valas, valetas, margens de córregos e riachos. Assim você garante que eles fica-
rão desobstruídos, evitando acúmulo e até mesmo enchentes. Em casa, deixe as latas de lixo sempre 
bem tampadas. 
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Coloque Desinfetante Nos Ralos 

Ralos pequenos de cozinhas e banheiros raramente tornam-se foco de dengue devido ao constante 
uso de produtos químicos, como xampu, sabão e água sanitária. Entretanto, alguns ralos são rasos e 
conservam água estagnada em seu interior. Nesse caso, o ideal é que ele seja fechado com uma tela 
ou que seja higienizado com desinfetante regularmente. 

Limpe As Calhas 

Grandes reservatórios, como caixas d'água, são os criadouros mais produtivos de dengue, mas as 
larvas do mosquito podem ser encontradas em pequenas quantidades de água também. Para evitar 
até essas pequenas poças, calhas e canos devem ser checados todos os meses, pois um leve entu-
pimento pode criar reservatórios ideais para o desenvolvimento do Aedes aegypti. 

Lagos Caseiros e Aquários 

Assim como as piscinas, a possibilidade de laguinhos caseiros e aquários se tornarem foco de den-
gue deixou muitas pessoas preocupadas, porém, peixes são grandes predadores de formas aquáti-
cas de mosquitos. O cuidado maior deve ser dado, portanto, às piscinas que não são limpas com fre-
quência. 

Uso de Inseticidas e Larvicidas 

Tanto os larvicidas quanto os inseticidas distribuídos aos estados e municípios pela Secretaria de Vi-
gilância em Saúde têm eficácia comprovada, sendo preconizados por um grupo de especialistas da 
Organização Mundial da Saúde. 

Os larvicidas servem para matar as larvas do mosquito da dengue. São aqueles produtos em pó, ou 
granulado, que o agente de combate a dengue coloca nos ralos, caixas d'água, enfim, nos lugares 
onde há água parada que não pode ser eliminada. 

Já os inseticidas são líquidos espalhados pelas máquinas de nebulização, que matam os insetos 
adultos enquanto estão voando, pela manhã e à tarde, porque o mosquito tem hábitos diurnos. O fu-
macê, como é chamado, não é aplicado indiscriminadamente, sendo utilizado somente quando existe 
a transmissão da dengue em surtos ou epidemias. Desse modo, a nebulização pode ser considerada 
um recurso extremo, porque é utilizada em um momento de alta transmissão, quando as ações pre-
ventivas de combate à dengue falharam ou não foram adotadas. 

Algumas vezes, os mosquitos e larvas da dengue desenvolvem resistência aos produtos. Sempre que 
isso é detectado, o produto é imediatamente substituído por outro. 

Uso de Repelente 

O uso de repelentes, principalmente em viagens ou em locais com muitos mosquitos, é um método 
importante para se proteger contra a dengue. Recomenda-se, porém, o uso de produtos industrializa-
dos. Os repelentes caseiros, como andiroba, cravo-da-índia, citronela e óleo de soja não possuem 
grau de repelência forte o suficiente para manter o mosquito longe por muito tempo. Além disso, a du-
ração e a eficácia do produto são temporárias, sendo necessária diversas reaplicações ao longo do 
dia, o que muitas pessoas não costumam fazer. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 



DOMINA CONCURSOS - 2020

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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