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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso
julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa.
Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Julgue os itens que se seguem, considerando aspectos
linguísticos do texto.

Texto para os itens de 1 a 14.
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A terapia genética aplicada aos seres que vão nascer
poderá eliminar doenças de diversos tipos. O biologista
molecular John Campbell, da Universidade da Califórnia, nos
Estados Unidos, imagina que será possível poupar um futuro
cidadão do câncer quando ele ainda estiver no estágio de um
ovo - que é um óvulo já fertilizado. A solução seria introduzir
nesse ovo um gene capaz de interromper o crescimento de
qualquer tumor. O gene ficaria desligado até o câncer se
manifestar e só então seria ativado por uma substância a ser
tomada na ocasião.
A hipótese impressiona pelo benefício que traz, mas
também pela complicação que acarreta: o gene introduzido
no ovo passaria a agir não apenas no bebê gerado por esse
ovo, mas também nos filhos dessa criança e nos filhos desses
filhos. Em outras palavras, seria o primeiro passo para a
criação de uma geração de seres alterados geneticamente.
O objetivo de Campbell é a cura de doenças, mas abre
caminho para teses controversas, como a criação de uma
geração mais bonita, mais inteligente ou mais adequada a
certos padrões de comportamento.
O geneticista Osvaldo Frota Pessoa, da Universidade
de São Paulo, não vê nada de errado na ideia de produzir
indivíduos mais bonitos e mais saudáveis. "Todo mundo quer
ter filhos maravilhosos e esse será o futuro", afirma. Em
teoria, a questão parece simples, mas, na prática, a legislação
brasileira proíbe qualquer intervenção sobre o patrimônio
genético sem fins terapêuticos. Pela lei, só estão autorizadas
as alterações nos genes humanos destinadas a eliminar
defeitos que causem problemas à saúde. A lei, nesse caso,
reflete a profunda preocupação que causa, em muitos
setores da sociedade, o uso indiscriminado dos novos
conhecimentos científicos. "Há quem considere imoral
descartar embriões para evitar o nascimento de crianças
doentes, da mesma forma como se acredita ser imoral fazer
um aborto", diz Tristam Engelhardt, do Centro de Ética
Médica do Baylor College of Medicine, no Texas, Estados
Unidos.
Internet: <https://brasilescola.uol.com.br> (com adaptações).

Em relação ao texto, julgue os itens a seguir.
1
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O objetivo do texto é convencer o público leitor a
aceitar, sem questionamentos, a aplicação da terapia
genética aos seres humanos.
Pela leitura do texto, entende-se que a lei brasileira
permite a intervenção sobre o patrimônio genético
humano desde que com fins terapêuticos.
De acordo com o texto, é importante que se entenda que
o descarte de embriões para evitar o nascimento de
crianças doentes é tão imoral quanto a prática do
aborto.
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O vocábulo "quando" (linha 5) introduz oração de
sentido temporal.
O travessão empregado à linha 6 poderia ser substituído
por vírgula, sem prejuízo da correção gramatical do
texto.
Os vocábulos "proíbe" e "saúde" são acentuados
graficamente de acordo com a mesma regra de
acentuação gráfica.
A expressão "o uso indiscriminado dos novos
conhecimentos científicos" (linhas 31 e 32) completa o
sentido da forma verbal "causa" (linha 30).
Não haveria alteração de sentido no texto caso o
vocábulo "certos" (linha 20) fosse substituído por
corretos.

Considerando a correção gramatical e a coerência das
substituições propostas para vocábulos e trechos destacados
do texto, julgue os itens subsequentes.
9

"aos seres que vão nascer" (linha 1) por à seres que irão
nascer
10 "poderá eliminar" (linha 2) por poderão eliminar
11 "seres alterados geneticamente" (linha 16) por seres
geneticamente modificados

Julgue os próximos itens no que se refere à correção
gramatical e à coerência da proposta de reescrita para cada
um dos trechos destacados do texto.
12

"A hipótese impressiona pelo benefício que traz, mas
também pela complicação que acarreta" (linhas 11 e 12):
A hipótese impressiona tanto pelo benefício que traz
quanto pela complicação que acarreta
13 "O objetivo de Campbell é a cura de doenças, mas abre
caminho para teses controversas" (linhas 17 e 18):
Embora o objetivo de Campbell seje a cura de doenças,
abre caminho para teses controversas
14 "Há quem considere imoral descartar embriões para
evitar o nascimento de crianças doentes, da mesma
forma como se acredita ser imoral fazer um aborto"
(linhas de 32 a 35): Existem pessoas que consideram
imoral descartar embriões para evitar o nascimento de
crianças doentes, assim como há indivíduos que creem
ser imoral fazer um aborto
Quanto à correspondência oficial, julgue os seguintes itens.
15

Nas comunicações oficiais dirigidas a particulares,
recomenda-se o emprego do tratamento Vossa
Senhoria.
16 A correspondência oficial entre unidades administrativas
de um mesmo órgão é denominada de ofício, que é,
portanto, uma modalidade de comunicação interna.
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Acerca do Microsoft Word 2013 e do sistema operacional
Windows 8, julgue os próximos itens.
17

Paisagem e Retrato são dois tipos de orientação de
páginas utilizados no Word 2013.
18 O recurso Localizar do Word 2013 permite ao usuário
pesquisar tanto ocorrências de uma palavra quanto
ocorrências de uma frase específica em um documento.
19 Uma vez estando desativada, a conta Administrador do
Windows 8 não poderá mais ser ativada.
20 Por ser um objeto que possui diversos recursos, a Barra
de Tarefas do Windows 8 não pode ser bloqueada para
impedir alterações em sua aparência.
Julgue os itens seguintes quanto aos conceitos básicos de
redes de computadores, aos conceitos de organização e de
gerenciamento de arquivos e aos procedimentos de
segurança da informação.
21 As redes de computadores proporcionam que
determinados dispositivos como, por exemplo,
pendrives sejam compartilhados entre computadores
interligados por meio delas.
22 Os arquivos ecoturismo.docx e ecoturismo.pdf não
podem fazer parte de uma mesma pasta, pois
apresentam nomes idênticos.
23 Arquivos no Windows podem ser copiados, removidos,
renomeados e até mesmo recortados.
24 Adquirir bons softwares, que visem à proteção das
informações de uma empresa ou de um órgão público, é
um procedimento de segurança suficiente para
salvaguardar essas informações.
O processo de degradação do quadro sanitário
nacional é longo, lento, mas se mostra inexorável. O primeiro
sintoma grave foi a volta do mosquito Aedes aegypti, muito
depois de Oswaldo Cruz, no início do século XX, ter lançado
uma campanha para sua erradicação e, por consequência, da
febre amarela urbana. O mosquito trouxe de volta a dengue.
Não se permite, impunemente, a ocupação desordenada das
cidades e o falho saneamento básico. Da dengue passou-se
para outras doenças, incluindo a zika. E agora surge uma
enorme ameaça à população, principalmente às crianças,
com a redução da cobertura de vacinas em níveis perigosos.
O Globo, 26/6/2018, p. 12 (com adaptações).

29 Segundo o texto, as cidades brasileiras geralmente
nascem e se desenvolvem de forma planejada, o que
assegura boas condições sanitárias aos seus habitantes.
30 No Brasil, o combate ao mosquito transmissor da
dengue e de outras doenças só se iniciou agora, no
século XXI.
31 Sabe-se que o adequado tratamento da água e do esgoto
evita o surgimento de muitas doenças.
32 Entre as terríveis sequelas da zika, está a má-formação
cerebral de fetos.
A = {1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20}
B = {6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25}
Com base nos conjuntos apresentados acima, julgue os itens
que se seguem.
33 A interseção entre A e B é vazia.
34 A união entre A e B contém todos os números inteiros
entre 1 e 25.
Jorge, Manoel e Pedro têm acesso a duas chaves
idênticas que abrem uma porta. A duas chaves sempre estão
em posse de pelo menos um deles e, às vezes, ambas estão
com a mesma pessoa.
Com base nesse caso hipotético, julgue os itens a seguir.
35 Se as duas chaves estão com a mesma pessoa, então a
chance de estarem com Manoel é inferior a 30%.
36 Se as chaves estão com duas pessoas diferentes, então a
chance de que uma delas esteja com João é superior a
50%.
37 Se uma mesma pessoa possui as duas chaves e entrega
ambas para outra pessoa, aleatoriamente, então a
chance de que Manoel as tenha entregado para Pedro é
superior a 10%.
1) Se Tati bebe, então ela não dirige.
2) Todas as pessoas que bebem dirigem.
Considerando as
subsequentes.

sentenças

acima,

julgue

os

itens

38 Tati bebe e dirige.
39 Todas as pessoas que dirigem bebem.
40 É possível que Tati não beba e dirija.

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e
considerando as múltiplas implicações do tema por ele
abordado, julgue os itens de 25 a 32.

RASCUNHO

25 Acredita-se que uma das razões para as centenas de
casos de sarampo no Norte do Brasil, na atualidade,
deve-se à entrada de venezuelanos sem imunização na
região.
26 O texto sugere que a precariedade do saneamento
básico favorece o surgimento de várias doenças
evitáveis.
27 O Brasil não tem tradição de promover campanhas
nacionais de vacinação em massa da população para a
erradicação de doenças como a paralisia infantil
(poliomielite).
28 A inexistência de um sistema público único de saúde
impede que a maioria da população brasileira possa ser
atendida gratuitamente em hospitais e postos de saúde.
CFBio
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES
A ética do século 21 é a bioética, afirma filósofo espanhol

Diego Gracia é um dos autores que exploram essa nova área do conhecimento.

Felipe Cherubin*, Colaboração para o Estado
18/2/2017 | 16 h

Em 1962, James Watson, Francis Crick e os estudos independentes de Maurice Wilkins, com base no trabalho de Rosalind
Franklin, culminaram na descoberta da estrutura em dupla hélice do DNA, o que rendeu aos três pesquisadores o prêmio Nobel
de medicina.
A partir daí, os avanços cresceram vertiginosamente. O Projeto Genoma, iniciado em 1990, conseguiu sequenciar o código
genético humano em 2003. O termo genoma corresponde ao conjunto de genes que constituem o DNA, espécie de "código da
vida" que armazena, no interior das células, todas as informações herdadas que orientam o desenvolvimento dos organismos.
Atualmente, todos nós podemos, a qualquer momento, mapear nosso próprio código genético e até compará-lo com o de
outras pessoas. Portanto, o que parecia inimaginável tornou-se realidade, caso da empresa de biotecnologia e genômica
23andMe, que, em 2007, recebeu investimentos da Google e hoje é uma das maiores do segmento, oferecendo, a preços
acessíveis (U$ 99), o mapeamento genético de seus clientes e gerando laudos que incluem doenças a que estão predispostos.
Assim, diante do impacto estrondoso da revolução genômica, a chamada bioética, campo da ética especializada em
questões relacionadas ao valor da vida, como aborto, eutanásia, controle de natalidade, sistemas prisionais etc., vem assumindo
uma importância cada vez mais urgente, pois o genoma humano transformou-se em um livro aberto e inteligível, que, como todo
livro, pode ser reescrito, glosado e deletado, trazendo consigo espinhosos dilemas morais.

Internet: <https://alias.estadao.com.br> (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens a seguir acerca de ética e moral.

41

O conhecimento da ética possibilita ao homem a escolha da melhor conduta, tendo em vista o interesse individual.

42 A manipulação genética não precisa seguir preceitos éticos, desde que traga benefícios para o indivíduo que a utiliza.
43

Os dilemas morais são influenciados por fatos sociais e históricos.

44 A ética deve ser levada em consideração nas pesquisas científicas e na aplicação dos seus resultados.
45
CFBio

A ética é uma investigação teórica que busca explicação para determinadas realidades sociais.
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Em relação à Resolução CFBio n.° 16/2003, julgue os próximos

Lava Jato empaca na área cível

itens.
Por BR18, 13/6/2018 | 6h13

51 O registro no Conselho Federal de Biologia (CFBio) será
concedido na modalidade provisório aos que, já

Enquanto as ações penais da Lava Jato em Curitiba

registrados, também exerçam atividades em outra

tramitam em ritmo acelerado, os processos por improbidade

jurisdição.
52 O profissional com registro provisório fará o pedido de

administrativa caminham devagar na esfera cível.

inscrição definitiva, hipótese em que a cédula provisória

Levantamento do Estadão mostra que, das oito ações

será cancelada, sendo atribuído outro número de

por improbidade propostas desde 2015 para cobrar de
políticos, empresas e agentes públicos o ressarcimento de

inscrição, com a substituição da letra P pela D.
53 O pedido de licença protocolado até o dia 31 de março

R$ 14,5 bilhões aos cofres da Petrobras, nenhuma foi julgada.

isenta o biólogo do pagamento da anuidade do ano em
que apresentar o requerimento.

Internet: <http://br18.com.br> (com adaptações).

Quanto à Lei n.° 6.684/1979, julgue os itens a seguir.
Considerando o texto acima como referência inicial, julgue os
itens seguintes de acordo com a Lei n.° 8.429/1992, que

54 O Conselho Federal será constituído de 27 membros
efetivos, um de cada estado da Federação e do Distrito

dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos

Federal, com mandato de dois anos.

casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato,

55 O pagamento da anuidade ao Conselho Regional

cargo, emprego ou função na Administração Pública direta,

constitui condição de legitimidade do exercício da

indireta ou fundacional.

profissão.
56 São infrações disciplinares violar sigilo profissional e

46

tramitar na esfera penal, mas não na esfera cível.
47

48

57 As penas disciplinares consistem em: admoestação;
multa; e suspensão do exercício profissional pelo prazo

detrimento do patrimônio público, não perderá os bens

de até cinco anos ou cancelamento do registro

ou valores acrescidos ao seu patrimônio.

profissional.

O agente público que receber vantagem econômica de

exploração ou a prática de usura comete ato de

58

Entre outras, é condição para o exercício de mandato de
conselheiro federal ter, no mínimo, cinco anos de

Não constitui ato de improbidade administrativa o

registro profissional.
59 A Comissão de Patrimônio terá como atribuição a análise
da proposta orçamentária, bem como o exame da

estiver obrigado a fazê-lo.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa
lesão ao erário qualquer ação que conceda, aplique ou
mantenha benefício financeiro ou tributário, não

CFBio

À luz do Regimento do CFBio, julgue os itens que se seguem.

improbidade administrativa.

agente público deixar de prestar contas quando não

50

profissão.

O agente público que enriquecer ilicitamente, em

qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a

49

manter conduta incompatível com o exercício da

Os processos por improbidade administrativa podem

documentação dos atos de gestão financeira do CFBio.
60 O Plenário deverá reunir-se, pelo menos, doze vezes ao
ano. As reuniões do Plenário serão ordinárias,
extraordinárias ou solenes, sendo que as reuniões

podendo o agente público ser responsabilizado pela

solenes

omissão.

independendo de quorum.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com relação às funções da Administração, julgue os itens a
seguir.
61

62

63

64

65

O planejamento, na Reforma Administrativa de 1967,
como um dos princípios fundamentais da Administração
Federal, tem, entre os seus instrumentos básicos, a
programação financeira de desembolso.
O CFBio, na condição de associação, é competente para
subsidiar a função de controle exercida pelo Tribunal de
Contas da União (TCU), denunciando irregularidades ou
ilegalidades.
A abrangência das ações de fiscalização do sistema de
controle interno de cada Poder compreende a concessão
de benefícios, pelo Poder Público, que correspondam a
tratamento diferenciado.
A função de organização consiste essencialmente em
combinar recursos para a realização das atividades que
viabilizem a consecução dos objetivos determinados.
Unidade de direção significa controle único para o
mesmo grupo de pessoas, com objetivos diferentes.

Acerca de estrutura organizacional, julgue os próximos itens.
66 A estrutura organizacional resume as decisões sobre
divisão do trabalho, responsabilidades e autoridade.
67 O modelo de organização por cliente é apropriado
quando a empresa opera com vários tipos de produtos
ou serviços sensivelmente diferenciados.
68 A estrutura organizacional informal forma-se por meio
das relações interpessoais. Não é oficial e reflete as
ligações espontâneas entre os integrantes da
organização.
69 Na estrutura organizacional funcional, cada dirigente
tem controle absoluto sobre seus subordinados e cada
subordinado responde perante uma única chefia.
70 O tipo orgânico é um modelo adaptado a condições
estáveis, previsíveis, em que a definição de tarefas tende
a manter-se inalterada por longos períodos de tempo.
A respeito de cultura organizacional, julgue os itens que se
seguem.
71

72

73

74

75

CFBio

Entre os aspectos formais e abertos da cultura
organizacional, citam-se os padrões de interações
formais e os valores e as expectativas.
A linguagem é o símbolo mais importante de uma
cultura organizacional. As pessoas que falam o mesmo
idioma partilham a mesma cultura.
Uma típica disfunção da cultura organizacional é a
dificuldade de aceitar outras culturas e pontos de vista
alheios.
O clima organizacional, uma das características da
cultura organizacional, está relacionado com as
condições ambientais suportadas pelos integrantes de
uma organização, como, por exemplo, temperatura,
umidade e qualidade do ar.
Entre os fatores que tenderão a fortalecer as mudanças
organizacionais, citam-se a flexibilidade de horários e o
trabalho feito em casa.

Quanto à gestão de qualidade, julgue os seguintes itens.
76 O enfoque da qualidade nasceu para resolver, em
primeiro lugar, o problema da uniformidade. O desafio
representado pela expansão da produção em massa era
assegurar a diversidade dos bens fabricados.
77 ISO 9000 é como se conhece um conjunto de normas de
gestão de qualidade, desenvolvidas e revisadas
periodicamente pela Organização Internacional para
Padronização.
78 Em um sistema de gestão, as atividades da empresa são
consideradas como processos cujo foco principal é a
satisfação do fornecedor.
79 Os custos da não qualidade envolvem defeitos
identificados antes da expedição do produto para o
cliente ou ocorridos após a sua entrega. Entre estes
últimos, destacam-se os produtos que precisam ser
retrabalhados.
80 Para o cliente, valor é o que ele recebe de benefício pelo
preço pago. Esse valor percebido pode aumentar pela
diminuição do preço.
Com base nos conceitos e nas aplicações sobre a
administração de recursos materiais, julgue os itens
de 81 a 90.
81

82
83

84

85

Uma compra antecipada ou em maior quantidade de
estoques pode justificar-se em função de preços mais
baixos ou de obtenção de descontos.
O aumento dos estoques possibilita uma melhoria da
relação indicativa do retorno sobre o capital.
O aumento do consumo de determinado material,
mantendo-se o mesmo giro de seu estoque, pode
acarretar aumento das despesas, em razão do maior
investimento em estoques.
Quando se utiliza o sistema do inventário permanente, o
ajuste dos estoques é feito continuamente, mediante
acompanhamento físico da movimentação e existência
dos materiais no almoxarifado.
Suponha-se que o consumo de determinado material
tenha sido de R$ 750.000,00, durante o exercício, e o seu
estoque médio, de R$ 150.000,00. Nesse caso, é correto
afirmar que o estoque demorou, em média, 2,4 meses
para ser consumido.
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Quando se utiliza a média ponderada móvel como
método de custeamento dos estoques, em épocas de
aumento de preços, o valor médio de cada unidade em
estoque mantém-se inalterado a cada nova compra.
87 No serviço público, um dos parâmetros adotados para a
descaracterização de material permanente é quando
esse material, em uso normal, perde ou tem reduzidas
as suas condições de funcionamento no prazo máximo
de dois anos.
88 Cessão de material, no âmbito da Administração Pública
Federal, consiste na sua transferência gratuita de
órgãos/entidades da Administração para particulares.
89 Os sistemas apoiados pelos conceitos do just in time têm
como meta o estoque "zero".
90 Quando se adota a chamada curva ABC, o controle mais
estrito dos materiais é efetuado sobre o maior número
possível de itens, que representam a maior parte do
valor total dos estoques.

Acerca dos princípios e conceitos arquivísticos da legislação
arquivística, julgue os itens a seguir.

Tendo por base a legislação e as práticas relativas à licitação,
julgue os itens subsequentes.

Com relação à gestão de documentos, julgue os itens
seguintes.

91

107 Os documentos de arquivo enviados ao órgão ou à
empresa deverão ser registrados no protocolo.
108 A distribuição do documento de arquivo é a identificação
dos dados para seu futuro acesso.
109 Os documentos de arquivo devem ser classificados a
partir de um plano ou código de classificação, elaborado
a partir das funções e atividades que deram origem ao
documento.
110 A classificação somente é aplicada nos documentos de
arquivo considerados como de valor permanente.
111 O arquivamento deve ser feito após a classificação e a
ordenação dos documentos.
112 A ordenação padrão para os documentos de arquivo é a
cronológica, podendo outra ser adotada quando mais
bem atender a busca pelos documentos.
113 A tabela de temporalidade define os prazos de guarda
dos documentos nos arquivos corrente e intermediário.
114 Os documentos devem passar pelos arquivos corrente e
intermediário e a duração em cada etapa deve ser
indicada.
115 No caso das massas documentais acumuladas, não é
necessário utilizar a tabela de temporalidade, mas, sim,
um plano de destinação.
116 A destinação final dos documentos indicada na tabela de
temporalidade pode ser a eliminação, a guarda
permanente ou a digitalização.

86

92

93

94

95

96

97

98

99

100
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A competência da União para estabelecer normas gerais
de licitação não exclui a competência suplementar dos
estados.
A regra geral para as contratações da Administração
Pública obedece ao processo de licitação para assegurar
igualdade de condições a todos os concorrentes,
vedadas exigências específicas de qualificação técnica e
econômica.
O efeito positivo na arrecadação tributária é um dos
fatores a serem considerados na margem de preferência
estabelecida nas licitações para a prestação de serviços
nacionais que atendam as normas técnicas brasileiras.
Para os serviços técnicos profissionais especializados, a
Administração só poderá contratar se o autor ceder seus
correspondentes direitos patrimoniais e não houver
restrições à sua utilização.
Entre as razões apontadas como vantajosas para a
Administração optar pelo pregão, cita-se a possibilidade
de contratação parcial do objeto licitado, em relação à
parte sobre a qual não tenha havido recurso.
O regime diferenciado de contratações públicas deixou
de ser adotado após a realização dos Jogos Olímpicos e
da Copa do Mundo.
Os serviços de publicidade no âmbito dos diversos entes
da Federação serão prestados necessariamente por
intermédio de agências de propaganda.
A licitação pode ser dispensada nos casos de
emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situação,
independentemente de ter sido originada de falta de
planejamento ou negligência administrativa.
Os conselhos federais e regionais das profissões
regulamentadas, como autarquias especiais, não estão
sujeitos ao regime da Lei n.° 8.666/1993.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório
aplica-se tanto à Administração como ao licitante. Nada
poderá ser criado ou feito sem que haja previsão no
instrumento de convocação.

101 Documentos manuscritos, digitados ou impressos são do
gênero documental textual.
102 O arquivo é colecionado de várias fontes e adquirido
sempre por compra ou doação.
103 Os documentos de arquivo estabelecem uma relação
orgânica com as atividades que os produziram.
104 A principal finalidade do arquivo é servir de memória
para a comunidade.
105 Os órgãos públicos deverão organizar seus arquivos
correntes com base em métodos de classificação que
considerem a natureza dos assuntos dos documentos
resultantes de suas atividades e funções.
106 O recolhimento é a passagem de documentos de um
arquivo corrente para o arquivo intermediário, onde
aguardarão sua destinação final: eliminação ou
recolhimento para guarda permanente.

A respeito de acondicionamento, armazenamento,
preservação e conservação de documentos de arquivo, julgue
os itens que se seguem.
117 Cada gênero documental exige uma forma adequada de
acondicionamento e armazenamento.
118 Para o acondicionamento, é necessário selecionar o
equipamento (móvel ou estante) a ser utilizado.
119 Para a preservação adequada dos documentos, é
necessário que eles sejam produzidos, por exemplo, em
papel de PH neutro.
120 O banho de gelatina é uma ação de desinfestação.
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