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Instrução: As questões 01 a 05 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
 A alimentação correta, saudável, equilibrada e com 
suficiente aporte de calorias e nutrientes é essencial 
para o bem-estar e qualidade de vida. Boa alimentação 
e hábitos saudáveis, como a prática de atividade física, 
são fatores essenciais na promoção da saúde e na 
prevenção de doenças. 
 Hoje, somos levados a dar atenção para os negativos 
reflexos econômicos e sociais provocados pelo sobrepeso 
ou pela obesidade. No mundo corporativo, já se vê o 
avanço em torno da adoção de programas de qualidade 
de vida, e a alimentação, é claro, tem foco especial. 
 É importante ter orientações que nos ajudem a lidar 
com o problema da obesidade. É preciso que todos 
sejam alertados dos riscos decorrentes da ingestão de 
alimentos e bebidas ricas em calorias, gorduras, sódio 
e açúcares. Gestos simples que envolvam, por exemplo, 
reduzir o consumo de sal, comer mais frutas, verduras 
e grãos integrais, aliados a atividades físicas regulares, 
representam, efetivamente, conforme apontam estudos, 
uma grande e decisiva diferença, quando buscamos o 
bem-estar. 
 Faz-se necessário unir esforços para promover estilos 
de vida saudáveis, com respeito, inclusive, às dimensões 
culturais e regionais. Campanhas de educação alimentar, 
que correspondam a uma atitude de responsabilidade 
social, de ação inserida no contexto do desenvolvimento 
sustentável, devem ser desenvolvidas com urgência. A 
segurança alimentar e nutricional, importa ressaltar, é 
preceito que deve nortear o desenvolvimento de tais 
ações. 
 O conceito de segurança alimentar e nutricional, 
segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, 
implica promover o direito de todos os cidadãos ao 
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade 
em quantidade suficiente. 

 
Adaptado de: Alimentação saudável. Disponível em: 
<http://assertbrasil.com.br/alimentacao-saudavel/>. 
Acesso em: 19 ago. 2016. 

 
 

01. De acordo com o texto, 
 

(A) a segurança alimentar e nutricional é regra nortea-
dora do desenvolvimento de ações de responsabi-
lidade social. 

(B) a qualidade de vida da população é fator essencial 
na promoção da saúde e na prevenção de doenças. 

(C) no mundo corporativo, avança o reflexo negativo 
da saúde da população. 

(D) o risco de obesidade decorre dos riscos da promoção 
da saúde e da prevenção de doenças. 

(E) hoje em dia, somos levados a dar atenção aos 
reflexos econômicos e sociais negativos e o conse-
quente sobrepeso da população. 

 
 

02. Considere as alterações em frases do texto, abaixo 
sublinhadas. 

 
I - Hoje, somos levados a dar atenção para os 

inúteis reflexos econômicos e sociais provo-
cados pelo sobrepeso ou pela obesidade. 
(l. 07-09). 

II - É preciso que todos sejam prevenidos dos 
riscos decorrentes da ingestão de alimentos 
e bebidas ricas em calorias, gorduras, sódio 
e açúcares (l. 13-16).  

III - A segurança alimentar e nutricional, importa 
ressaltar, é preceito que deve orientar o 
desenvolvimento de tais ações. (l. 27-30).  

 
Quais alterações NÃO mudam o significado das frases 
do texto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

03. Considere as afirmações abaixo, sobre verbos do texto. 
 

I - O verbo sejam (l. 14) está conjugado na terceira 
pessoa do plural do Presente do Subjuntivo. 

II - O verbo envolvam (l. 16) está conjugado na terceira 
pessoa do plural do Presente do Subjuntivo. 

III - O verbo buscamos (l. 20) está conjugado na 
primeira pessoa do plural do Presente do Indicativo. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

04. Assinale a alternativa que contém uma afirmação 
correta acerca da pontuação utilizada no texto. 

 
(A) Na linha 03, o ponto final poderia ser substituído 

por dois pontos. 

(B) Na linha 04, a primeira vírgula poderia ser substi-
tuída por dois pontos. 

(C) Na linha 23, as três vírgulas poderiam ser suprimidas. 

(D) Na linha 28, as vírgulas poderiam ser substituídas 
por travessões. 

(E) Na linha 32, a vírgula poderia ser suprimida. 
 
 
 
 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
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05. Se substituíssemos o vocábulo Gestos, no parágrafo 
que se estende da linha 16 à linha 21, por Gesto, 
quantos outros vocábulos obrigatoriamente teriam de 
ser também passados para o singular? 

 
(A) Um. 
(B) Dois. 
(C) Três. 
(D) Quatro. 
(E) Cinco. 
 

Instrução: As questões 06 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
 A Língua Portuguesa é _____ quinta mais falada no 
mundo e a terceira do mundo ocidental, superada 
apenas pelo inglês e pelo castelhano. Atualmente, há 
aproximadamente 250 milhões de pessoas no mundo 
que falam português, e o Brasil responde por cerca de 
80% desse total. 
 Diante disso, a Língua Portuguesa é instituída como 
oficial em Portugal, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, 
Brasil, Moçambique, Timor Leste, São Tomé e Príncipe e 
Guiné Equatorial. Além disso, em países do MERCOSUL, 
é obrigatória como disciplina escolar. 
 Existem ainda lugares que utilizam a língua de 
forma não oficial, como Macau e Goa (um estado da 
Índia); assim, o idioma é falado por uma restrita parcela 
da população. 
 A dispersão da língua em distintos continentes 
deve-se principalmente à política de expansão de 
Portugal, especialmente nos séculos XV e XVI, quando 
ocorreu _____ exploração de uma grande quantidade 
de colônias. Sendo assim, a língua da metrópole foi 
introduzida e logo se juntou com as culturas locais, 
formando uma diversidade de dialetos. Essa nova 
forma de falar o português fora da pátria mãe era 
denominada de crioulo. 
 O português é oriundo do latim vulgar, língua que 
os romanos inseriram em uma região ao norte da 
Península Ibérica, chamada de Lusitânia. ____ partir 
da invasão dos romanos na região, praticamente todos 
os povos começaram a usar o latim, salvo o povo 
basco. Nesse processo, teve início _____ constituição 
do espanhol, do português e do galego. 
 Em sua essência, o português é uma língua româ-
nica, ou seja, ibérico-românica, assim como também 
o são o castelhano, o catalão, o italiano, o francês e 
o romeno. 

 
Adaptado de: Países que falam português. Disponível em: 
<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/paises-
que-falam-portugues.htm>. Acesso em: 19 ago. 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

06. Considere as seguintes afirmações sobre o texto. 
 

I - O português é uma língua oficial utilizada em todos 
os lugares.  

II - A expansão de Portugal proporcionou a criação do 
português.  

III - O português aproxima-se das demais línguas 
ibérico-românicas quanto a sua origem. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

07. Assinale a alternativa que preenche adequadamente 
as lacunas das linhas 01, 19, 27 e 30, respectivamente. 

 
(A) à – à – A – à 
(B) a – a – A – a  
(C) à – a – À – à 
(D) a – à – A – à 
(E) a – a – À – a 

 

08. A expressão Sendo assim (l. 20) poderia ser substituída, 
sem alteração do sentido contextual, por  

 
(A) Dessa forma. 
(B) Mas. 
(C) Somente. 
(D) Embora. 
(E) Contanto que. 

 

09. Considere o segmento abaixo. 
 

A dispersão da língua em distintos continentes 
deve-se principalmente à política de expansão 
de Portugal, [...] (l. 16-18). 

 
Assinale a alternativa que apresenta o sinônimo 
adequado para substituir a palavra sublinhada e 
manter o sentido do texto. 

 
(A) fuga 
(B) disseminação  
(C) disputa  
(D) extinção  
(E) retirada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
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10. Considere as seguintes afirmações sobre o uso de 
palavras no texto. 

 
I - expansão (l. 17) é um adjetivo derivado de verbo. 

II - exploração (l. 19) é um substantivo derivado de 
verbo. 

III - invasão (l. 28) é um substantivo derivado de verbo. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

11. Conforme a Constituição Federal, são poderes da União,  
 

(A) independentes e harmônicos entre si, o Judiciário, 
o Ministério Público e o Tribunal de Contas. 

(B) dependentes entre si, na forma da Constituição, o 
Judiciário, o Administrativo e o Parlamentar. 

(C) autônomos e vinculados entre si, o Executivo, o 
Parlamentar e a Defensoria Pública. 

(D) independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, 
o Executivo e o Judiciário. 

(E) dependentes entre si, na forma da Constituição, o 
Legislativo, o Administrativo e o Supremo Tribunal 
Federal.    

 

12. Conforme a Constituição Federal, considere as afirmações 
abaixo. 

 
I - Todos são iguais perante a União, cabendo à lei 

estabelecer critérios harmônicos de distinção entre 
os brasileiros natos e os estrangeiros relativamente 
à  inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
segurança e à propriedade imaterial. 

II - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimen-
tação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desam-
parados, na forma da Constituição. 

III - A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, moralidade e eficiência, sendo 
admitida – apenas em casos excepcionais e justi-
ficados pela autoridade administrativa – a modulação 
da pessoalidade e a reserva quanto à divulgação 
de atos que possam afetar a segurança nacional. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

13. Conforme a Lei Federal nº 8.112/1990, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - O nível de escolaridade exigido para o exercício do 

cargo é requisito básico para a investidura em cargo 
público.  

II - A investidura em cargo público ocorrerá com a 
nomeação. 

III - A posse é forma de provimento de cargo público.  
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

14. Conforme a Lei Federal nº 8.112/1990, ao servidor 
NÃO é proibido 

 
(A) ausentar-se do serviço durante o expediente, sem 

prévia autorização do chefe imediato. 
(B) opor resistência injustificada ao andamento de 

documento e processo ou execução de serviço. 
(C) representar contra ilegalidade, omissão ou abuso 

de poder. 
(D) cometer a outro servidor atribuições estranhas 

ao cargo que ocupa, exceto em situações de 
emergência e transitórias. 

(E) recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando 
solicitado. 

 

15. Conforme a Lei Federal nº 9.784/1999, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - Órgão é a unidade de atuação integrante da estru-

tura da Administração direta e da estrutura da 
Administração indireta. 

II - Entidade é a unidade de atuação dotada de perso-
nalidade jurídica. 

III - Autoridade é o servidor ou o agente público dotado 
de poder de decisão. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
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16. Tendo em vista as disposições da Constituição Federal 
relativas à livre associação profissional ou sindical, 
considere as afirmações abaixo. 

 
I - Ao sindicato cabe a defesa unicamente dos direitos 

e interesses coletivos da categoria, somente em 
questões judiciais.  

II - É facultativa a participação dos sindicatos nas 
negociações coletivas de trabalho.  

III - Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se 
filiado a sindicato.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas  III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

17. Tendo em vista as disposições da Lei nº 8.112/1990 
sobre vacância, considere as afirmações abaixo. 

 
I - A exoneração de cargo em comissão e a dispensa 

de função de confiança dar-se-á a juízo da autori-
dade competente ou a pedido do próprio servidor.  

II - A exoneração de cargo efetivo dar-se-á exclusiva-
mente de ofício.  

III - A exoneração de ofício dar-se-á quando não satisfei-
tas as condições do estágio probatório e, quando, 
tendo tomado posse, o servidor não entrar em 
exercício no prazo estabelecido.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

18. Assinale a alternativa INCORRETA, em relação à forma, 
tempo e lugar dos atos do processo, tendo em vista as 
disposições da Lei nº 9.784/1999. 

 
(A) Os atos do processo administrativo não dependem 

de forma determinada senão quando a lei expres-
samente a exigir.  

(B) A autenticação de documentos será sempre exigida 
e somente poderá ser realizada pelo Tabelião.  

(C) Os atos do processo devem ser produzidos por 
escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua 
realização e a assinatura da autoridade responsável. 

(D) O processo deverá ter suas páginas numeradas 
sequencialmente e rubricadas.  

(E) Os atos do processo devem realizar-se em dias 
úteis, no horário normal de funcionamento da 
repartição na qual tramitar o processo. 

19. Considere as afirmações abaixo em relação às dispo-
sições do Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado 
pelo Decreto nº 1.171/1994. 

 
I - O servidor deve exercer suas atribuições com 

rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou 
procurando prioritariamente resolver situações pro-
crastinatórias, principalmente diante de filas ou de 
qualquer espécie de atraso na prestação dos serviços 
pelo setor em que exerça suas atribuições, com o 
fim de evitar dano moral ao usuário. 

II - O servidor deve comunicar imediatamente a seus 
superiores todo e qualquer ato ou fato contrário 
ao interesse público, exigindo as providências 
cabíveis. 

III - O servidor deve apresentar-se ao trabalho com 
vestimentas adequadas ao exercício da função. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

20. Tendo em vista as disposições sobre remuneração 
contidas na Lei nº 8.112/1990, assinale a alternativa 
que contém afirmação INCORRETA. 

 
(A) O servidor perderá a remuneração do dia em que 

faltar ao serviço, sem motivo justificado. 
(B) As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito 

ou de força maior poderão ser compensadas a 
critério da chefia imediata, sendo assim consideradas 
como efetivo exercício. 

(C) O vencimento, a remuneração e o provento não 
serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, 
exceto nos casos de prestação de alimentos resul-
tante de decisão judicial. 

(D) O servidor em débito com o erário, que for demi-
tido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou 
disponibilidade cassada, terá o prazo de noventa 
dias para quitar o débito.  

(E) Salvo por imposição legal ou mandado judicial, 
nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou 
provento.  
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21. Sobre os conceitos fundamentais da área de Conservação 
e Restauração, estabelecidos pelo ICOM-CC (2008) e o 
Código de Ética do Conservador-Restaurador brasileiro, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) A preservação tem um sentido abrangente, compre-

endendo as ações específicas que visam retardar a 
deterioração, reconstituir características perdidas e 
possibilitar o pleno uso dos bens culturais. 

(B) Restauração são todas aquelas ações aplicadas de 
maneira indireta a um bem individual e estável, 
que tenham como objetivo facilitar sua apreciação, 
compreensão e uso. 

(C) A conservação curativa prevê ações aplicadas direta-
mente sobre um bem ou um grupo de bens culturais, 
tendo como objetivo reverter os processos danosos 
presentes ou reconstituir suas características 
funcionais e estéticas. 

(D) As ações da conservação curativa se realizam 
somente quando os bens se encontram em um 
estado de fragilidade adiantada ou estão se deterio-
rando em um ritmo elevado, de tal forma que pode-
riam perder-se em um tempo relativamente curto. 

(E) A conservação preventiva inclui todas medidas e 
ações que tenham como objetivo evitar ou minimizar 
futuras deteriorações ou perdas. A desacidificação 
feita nos tratamentos aquosos de documentos é 
um exemplo de ação de conservação preventiva. 

 

22. Sobre a relação do conservador-restaurador com os 
bens culturais, estabelecida no Código de Ética do 
Conservador-Restaurador brasileiro, assinale a alterna-
tiva correta. 

 
(A) O conservador-restaurador, em colaboração com 

outros profissionais relacionados com a salvaguarda 
dos bens culturais, deve priorizar as questões 
estéticas e históricas, sem levar em consideração a 
utilização econômica e social dos bens culturais.  

(B) Os materiais aplicados não precisam ser compatíveis 
com aqueles que constituem os bens culturais, e 
devem ser evitados produtos e materiais que 
ponham em risco a integridade da obra. 

(C) O conservador-restaurador deve remover os mate-
riais originais ou acrescidos dos bens culturais, 
para garantir a preservação da sua integridade 
estética e histórica. 

(D) Toda a atuação do conservador-restaurador deve 
ser orientada pelo absoluto respeito ao valor e 
significado estético e histórico, bem como à inte-
gridade física dos bens culturais que lhe estejam 
afetos. 

(E) O conservador-restaurador, assim como o artista e 
o artesão, é o profissional que tem conhecimentos 
sobre os materiais que constituem o bem cultural, 
podendo, assim, executar procedimentos de inter-
venções nos objetos. 

 

23. Sobre a documentação dos procedimentos de conserva-
ção e restauração, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) A documentação dos procedimentos de conservação 

e restauração produzidos pelo conservador-restau-
rador compõe um dossiê, que é de propriedade 
intelectual exclusiva do proprietário ou instituição 
de guarda do bem cultural. 

(B) Antes de iniciar qualquer ação ou intervenção em 
uma obra, o conservador-restaurador deve colher 
todas as informações capazes de gerar e salva-
guardar o conhecimento a seu respeito, além de 
levar a cabo um acurado exame de sua composição 
e estado de conservação. 

(C) Durante o tratamento, devem ser anotadas todas 
as intervenções de conservação e restauração, as 
técnicas empregadas, seus efeitos e resultados, 
bem como quaisquer informações consideradas 
relevantes, incluindo os produtos químicos empre-
gados, com as proporções de preparo. 

(D) A documentação fotográfica deverá acompanhar 
os passos mais expressivos do tratamento e registrar 
o resultado final da obra após o término do trabalho.  

(E) A documentação sobre a obra e os tratamentos 
realizados pelo conservador-restaurador será 
fornecida, sob a forma de relatório, ao proprie-
tário ou responsável legal pelo bem cultural, aos 
curadores de museus e instituições. 

 

24. Sobre o conceito de Conservação Preventiva, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Conservação Preventiva são medidas e ações execu-

tadas diretamente sobre o bem cultural. 

(B) Conservação Preventiva são todas aquelas medidas 
e ações que tenham como objetivo deter os proces-
sos danosos presentes ou reforçar a estrutura do 
bem cultural.  

(C) Conservação Preventiva são medidas e ações 
realizadas no contexto ou na área circundante ao 
bem, ou mais frequentemente em um grupo de 
bens, seja qual for sua época ou condições. 

(D) Conservação Preventiva inclui medidas e ações 
necessárias para o registro, armazenamento, 
manuseio, embalagem e transporte, segurança, 
controle das condições ambientais e reintegração 
de perdas.  

(E) Conservação Preventiva são ações que, ao longo 
do tempo, modificam a aparência do bem cultural. 
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25. A Umidade Relativa (UR) do ar é a medida percentual 
da quantidade de vapor de água contida no ar a uma 
determinada temperatura. Sobre a variação da UR, 
assinale a alternativa correta.  

 
(A) Em vitrines lacradas, com quantidades fixas de 

vapor de água, a UR aumentará se a temperatura 
aumentar. 

(B) À medida que o ar esfria, aumenta a capacidade 
de reter água em forma de vapor. 

(C) A capacidade do ar de reter água independe da 
quantidade de água disponível. 

(D) Ventos e pressão atmosférica não interferem na UR.  

(E) Quanto maior a temperatura, maior a capacidade 
de retenção de vapor de água. 

 

26. A luz é um dos fatores de degradação que devem ser 
controlados no ambiente de bibliotecas por causarem 
danos físico-químicos aos materiais. Considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - A incidência de luz solar através das janelas deve 

ser controlada com instalação de filtros UV e 
persianas. 

II - As prateleiras das estantes devem estar paralelas 
às janelas. 

III - As lâmpadas fluorescentes são as mais indicadas 
para bibliotecas, pois não emitem UV.  

IV - A exposição de um material por um período breve 
a uma luz de alta intensidade provocará danos 
equivalentes aos causados por uma exposição pro-
longada a uma luz de baixa intensidade.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I e IV. 
(B) Apenas II e IV. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) Apenas II, III e IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. A vida útil dos livros é sensivelmente aumentada se 
forem mantidos limpos. A higienização pressupõe não 
apenas a limpeza dos livros e documentos, como a 
limpeza do ambiente em que são guardados. Sobre 
este tema, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) A limpeza deve ser executada em intervalos regu-

lares, determinados pela observação da velocidade 
com que a poeira se acumula.  

(B) A limpeza com espanadores é recomendada em 
acervos com pouca poeira depositada.  

(C) É preciso adotar medidas preventivas para que os 
livros das prateleiras mais baixas não recebam res-
pingos quando da limpeza dos pisos dos depósitos.  

(D) A limpeza das encadernações com revestimentos 
plastificados (tipo percalux) deve ser realizada a 
seco, com o uso de uma flanela macia.  

(E) A limpeza pode danificar encadernações frágeis, e 
é preciso avaliar criteriosamente quando e como os 
livros devem ser limpos.  

 

28. Quais gases inertes são utilizados para extermínio de 
insetos através de atmosfera modificada? 

 
(A) Hélio, hidrogênio e dióxido de carbono. 
(B) Hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. 
(C) Argônio, hélio e nitrogênio. 
(D) Argônio, hélio e hidrogênio. 
(E) Randônio, hidrogênio e dióxido de carbono. 

 

29. O acondicionamento tem a função de proteger as obras 
raras e garantir uma armazenagem segura. Assinale a 
alternativa que indica um acondicionamento que NÃO 
é adequado para cumprir essas funções. 

 
(A) Uma solução emergencial para evitar perdas de 

capas soltas é a utilização de cadarços largos de 
algodão na cor natural, amarrados em torno do livro.  

(B) As caixas devem ser funcionais e resistentes ao 
manuseio, além de oferecer proteção à incidência 
da luz, da poeira e das variações climáticas.  

(C) As caixas devem ser confeccionadas sob medida 
para cada volume.  

(D) Para confecção de caixas, pastas e folders, utili-
zam-se cartão e papel neutro ou alcalino.  

(E) O poliéster é um material estável, resistente e 
versátil que se adequa ao acondicionamento de 
todos os documentos em papel, independente-
mente de seu estado de conservação.  

 

30. O equipamento para a medição da intensidade da luz é: 
 

(A) psicrômetro. 
(B) luxímetro. 
(C) datalogger. 
(D) condutivímetro. 
(E) termômetro. 
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31. A higienização de documentos planos (gravuras, impres-
sos, partituras, etc.) com pó de borracha é uma técnica 
eficiente quando aplicada 

 
(A) com os dedos diretamente sobre o documento em 

movimentos circulares. 

(B) com movimentos leves e circulares. 

(C) partindo-se das bordas para o centro do docu-
mento. 

(D) sobre papéis atacados por fungos. 
(E) no miolo do livro não desmontado. 

 

32. Sobre o teste de medição de pH (potencial de Hidrogê-
nio), existem dois sistemas de medição, o colorimétrico 
e o potenciométrico. Sobre esses exames, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - Os sistemas colorimétricos se baseiam em indica-

dores químicos que mudam de cor a determinados 
valores de pH. São exemplos desse sistema as fitas 
e as canetas indicadoras de pH. 

II - Os sistemas potenciométricos se baseiam na 
medição da condutividade elétrica de uma solução 
aquosa. São exemplos desse sistema os pHmetros 
de bancada, os de contato e os digitais. 

III - Os pHmetros com eletrodo de contato não podem 
ser empregados nos testes de pH sobre obras de 
valor cultural, já que se trata de um teste destru-
tivo. 

IV - Os pHmetros devem ser calibrados com soluções 
estandardizadas, periodicamente, conforme a 
recomendação do fabricante. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I, II e IV. 
(C) Apenas I, III e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Um dos tratamentos comuns de restauração de docu-
mentos é a planificação ou aplanamento, na qual a pri-
meira etapa consiste em umedecer o papel de forma 
controlada. Esse tratamento aproveita a capacidade 
das moléculas de água para estabelecer ___________ 
entre si e com as moléculas da celulose. Isto produz 
__________ das uniões entre as fibras, e, deste modo, 
enquanto estiver úmido, o papel diminui __________ e 
aumenta a sua _________, facilitando a planificação. 

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas do texto acima. 

 
(A) ligações covalentes – relaxamento – a resistência 

mecânica – rigidez 
(B) ligações iônicas – relaxamento – a resistência 

mecânica – elasticidade 
(C) pontes de hidrogênio – fortalecimento – a resistência 

química – elasticidade 

(D) pontes de hidrogênio – relaxamento – a resistência 
mecânica – elasticidade 

(E) pontes de hidrogênio – fortalecimento – a resistência 
mecânica – hidrólise 

 

34. Como se chama o equipamento que faz a reintegração 
mecânica de papel? 

 
(A) Laminadora. 
(B) Mesa de sucção. 
(C) Câmara de umidificação. 
(D) Máquina obturadora de papel (MOP). 
(E) Seladora. 

 

35. _______________ é o procedimento de restauração 
em que se agrega uma fina folha de papel japonês, 
geralmente no verso, em um documento muito fragili-
zado.  

 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto acima. 

 
(A) Enxerto  
(B) Reintegração mecânica 
(C) Obturação 
(D) Reencolagem  
(E) Laminação 
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36. A identificação dos danos existentes na obra ou docu-
mento é uma etapa importante de diagnóstico. Numere 
a segunda coluna de acordo com a primeira, relacio-
nando os tipos de danos frequentes em documentos às 
suas respectivas características. 

 
(1) foxing  
(2) ondulações  
(3) rasgos 
(4) vincos 
(5) manchas 

 
(  ) Podem ter variadas causas: decorrentes de adesivos, 

fungos, oxidação de objeto de metal, entre outras.  

(  ) São pequenas manchas em tons de marrom, 
provavelmente ocasionadas por causas químicas 
ou pela ação de bactérias. 

(  ) São deformações em grandes áreas do papel, em 
geral ocasionadas por contato com umidade. 

(  ) Resultam de uma dobra feita intencionalmente, 
ocasionando a quebra das fibras e tornando a área 
mais suscetível ao rasgo.  

(  ) São ocasionados pelo rompimento e separação das 
fibras do papel, o que frequentemente é resultado 
de áreas fragilizadas como, por exemplo, dobras 
ou vincos. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses 
da segunda coluna, de cima para baixo, é  

 
(A) 5 – 1 – 2 – 4 – 3. 
(B) 1 – 5 – 2 – 4 – 3. 
(C) 5 – 1 – 2 – 3 – 4. 
(D) 1 – 2 – 5 – 3 – 4. 
(E) 4 – 3 – 5 – 2 – 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. A deterioração dos papéis, especialmente aqueles 
produzidos com polpa de madeira, desde aproximada-
mente 1850, constitui-se um problema que afeta 
acervos de bibliotecas e arquivos do mundo todo. 
Assinale a afirmativa correta sobre o processo de 
acidez no papel. 

 
(A) Ambientes com baixos níveis de temperatura e 

umidade relativa contribuem para acelerar o pro-
cesso de acidez nos papéis. 

(B) A presença de componentes como o alúmen na 
encolagem, durante o processo de fabricação, e a 
hemoglobina residual, nos processos de obtenção 
das fibras de celuloses, são as principais causas da 
acidez. 

(C) Para estabilizar os processos de acidez em papéis, 
podem ser feitos tratamentos aquosos ou não aquo-
sos de desacidificação, com o objetivo de neutralizar 
os ácidos e introduzir uma reserva alcalina. 

(D) Para se avaliar o nível de alteração química dos 
papéis, podem-se realizar testes de pH, sendo que 
um papel com pH 7 já é considerado gravemente 
deteriorado.  

(E) O processo de deterioração química dos papéis, 
especialmente daqueles chamados papéis de trapo, 
é lento e progressivo. Em um estado avançado, 
esse tipo de papel torna-se amarelado, frágil e 
quebradiço. 

 

38. Os exames visuais são uma etapa importante para 
um diagnóstico criterioso da conservação e restauração 
de livros e documentos. Sobre esses procedimentos, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) É possível realizar exames visuais empregando 

radiações fora do espectro da luz visível, como, por 
exemplo, as radiações ultravioleta e infravermelha 
e o laser. 

(B) Não se utilizam em diagnósticos de livros e docu-
mentos os exames com a variação do ângulo de 
iluminação (fontes de luz em posição normal, 
rasante ou transmitida).  

(C) Não é necessário realizar registros fotográficos dos 
resultados observados nos exames visuais para 
compor a documentação de diagnóstico de conser-
vação e restauração. 

(D) Alguns dos equipamentos usados nos exames 
visuais são o olho humano, lupas, estereomicros-
cópios, filtros solares, mesas de luz, fontes de luz 
variadas.  

(E) Os exames visuais incluem os métodos que permitem 
examinar por observação direta ou aumentada, os 
materiais originais da obra, as suas condições 
físicas, presença de alterações, de componentes ou 
condições que possam influir no tratamento de 
conservação e restauração. 
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39. Qual técnica de encadernação de livros raros (que se 
encontram sem encadernação) é de simples construção, 
leve, durável, não faz uso de cola e atende ao princípio 
da reversibilidade? 

 
(A) Brochura. 
(B) Francesa. 
(C) Pleno Couro. 
(D) Capa dura.  
(E) Flexível de pergaminho. 

 

40. Qual das alternativas abaixo NÃO faz parte dos equi-
pamentos empregados em laboratórios de conservação 
e restauração de papel?  

 
(A) Mesa térmica. 
(B) Deionizador. 
(C) Capela de exaustão. 
(D) Máquina obturadora de papel (MOP). 
(E) Lupa de bancada. 
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