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1 

O método muito utilizado no arquivo de pessoas físicas e jurídicas, de pouca praticidade para organizações de grande porte e que consiste no 

arquivamento de nomes e sobrenomes, considerando as letras do alfabeto português, é o método: 

(A) alfabético.  

(B) por assunto.  

(C) numérico.  

(D) numérico progressivo.  

(E) alfanumérico. 

2 

Acerca do tempo de existência de um arquivo, assinale a alternativa correta.  

(A) O arquivo permanente guarda a documentação mais atual, que é frequentemente consultada. Pode ser mantido em local de fácil acesso para facilitar a 

consulta.  

(B) O arquivo corrente inclui documentos que vieram do arquivo permanente, porque deixaram de ser usados com frequência.  

(C) Os arquivos intermediários são conservados nas proximidades das repartições, pois ainda são muito utilizados.  

(D) No arquivamento intermediário, encontram-se os documentos que perderam o valor administrativo e cujo uso deixou de ser frequente, é esporádico.  

(E) Os arquivos permanentes são conservados somente por causa de seu valor histórico, informativo para comprovar algo para fins de pesquisa em geral, 

permitindo que se conheça como os fatos evoluíram. 

3 

Quanto à natureza do assunto tratado, os documentos classificam-se em ostensivos e sigilosos. Documentos ostensivos são aqueles: 

(A) cuja divulgação pode prejudicar os planos da administração. 

(B) que contém dados referentes à soberania e segurança nacional. 

(C) cuja divulgação depende de autorização do presidente da República. 

(D) cuja divulgação não prejudica a administração e o acesso pode ser franqueado. 

(E) cujo acesso é restrito apenas à pessoas autorizadas. 

4 

A adoção de recursos tecnológicos para alteração do suporte da informação requer a observância de determinados critérios que levem em consideração 

os preceitos técnicos da arquivologia, a legislação em vigor e a relação custo/benefício de sua implantação. Ainda que tais recursos permitam a redução 

das necessidades de armazenamento da informação, podem, por outro lado, acarretar elevada despesa para o órgão, sem que se obtenham resultados 

positivos. Acerca desse assunto, assinale a alternativa que indica vantagem(ns) da alteração do suporte. 

(A) Criptografar a recuperação das informações, bem como realizar sua atualização.  

(B) Substituir, em situações específicas, grandes volumes de documentos destinados à eliminação, aumentando, entretanto, o custo de manutenção.  

(C) Garantir a preservação de documentos originais passíveis de destruição pelo manuseio, bem como a segurança do acervo contra furto, incêndios, 

inundações etc.  

(D) Manter as lacunas nos acervos arquivísticos. 

(E) Subsidiar ações no âmbito operacional, gerando insumos apenas para decisões táticas. 

5 

É correto afirmar que o setor do protocolo responsável pela entrada dos documentos em uma instituição é o de: 

(A) registro. 

(B) expedição. 

(C) recebimento. 

(D) controle. 

(E) movimentação. 

6 

É correto afirmar que o conjunto de documentos produzidos, recebidos e conservados por uma pessoa física ou jurídica, no decorrer de suas atividades, 

visando à utilidade que poderão oferecer no futuro é denominado: 

(A) museu. 

(B) arquivo. 

(C) biblioteca. 

(D) livraria. 

(E) empório. 

7 

Os métodos de arquivamento se caracterizam por uma sequência de operações para determinar como dispor os documentos. A respeito desses métodos, 

é correto afirmar que o método:  

 (A) alfabético se caracteriza por ser indireto. É necessário consultar um índice de assuntos antes de se fazer a ordenação do arquivo.  

(B) alfabético pode ser subdividido em simples, quando a ordenação é baseada em números atribuídos à unidade responsável pelo arquivo.  
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(C) ideográfico é o que considera o assunto presente no documento. Pode ser enciclopédico, dicionário, duplex, de classificação decimal ou, ainda, 

indexação coordenada.  

(D) rôneo se caracteriza pelo uso do som das palavras, ordenando os documentos de acordo com os sons próximos e semelhantes.  

(E) numérico digito-terminal é aquele onde além da ordem numérica deve ser considerado também a data de produção do documento para ordenação. 

8 

Considerando as técnicas de arquivamento, é correto afirmar que arquivo de primeira idade ou corrente, arquivo de segunda idade ou intermediário e 

arquivo de terceira idade ou permanente são assim classificados de acordo com:  

(A) a entidade criadora e o tempo de criação dos arquivos.  

(B) as características institucionais da entidade criadora.  

(C) o estágio de evolução.  

(D) a natureza dos documentos e a entidade criadora.  

(E) a entidade criadora e a extensão da atenção. 

9 

Em função do caráter integrado de algumas atividades de arquivo, julgou-se oportuno dividir em cinco setores distintos as atividades dos arquivos 

correntes: protocolo; expedicao; arquivamento; empréstimo e consulta; e, destinação. A esse respeito, o arquivamento preconiza um método que pode 

ser dividido em duas classes: básicos e padronizados. 

Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta um método de arquivamento pertencente à classe padronizada. 

(A) Alfabético. 

(B) Geográfico. 

(C) Automático. 

(D) Ideográfico. 

(E) Numérico. 

10 

Um dos temas mais confusos e recorrentes na área de ciência da informação é o paralelo existente entre as bibliotecas e os arquivos. Assinale a 

alternativa que apresenta característica pertencente a uma biblioteca.  

(A) Os documentos são produzidos e conservados com objetivos funcionais.  

(B) Exige-se conhecimento do sistema, do conteúdo e da significação dos documentos a classificar.  

(C) Preserva-se a documentação referente a uma atividade como um conjunto, e não como unidades isoladas.  

(D) As séries são consideradas unidades para fins de descrição. 

(E) Há uma significação orgânica entre os documentos. 

11 

Conforme suas características, forma e conteúdo, os documentos podem ser classificados segundo o gênero e a natureza do assunto. Acerca desse tema, 

é correto afirmar que os documentos que contêm representações arquitetônicas ou de engenharia pertencem ao gênero:  

(A) iconográfico.  

(B) filmográfico.  

(C) cartográfico.  

(D) micrográfico.  

(E) informático. 

12 

Dado um projeto de planejamento arquivístico, há de se considerar a decisão a respeito da centralização ou não de sua estrutura, que, por sua vez, 

requer uma análise profunda e elaborada, de acordo com rigorosos critérios técnicos. Assinale a alternativa que apresenta a única característica que não 

pertence ao modelo centralizado de arquivos correntes.  

(A) Facilitar o fluxo de informação.  

(B) Treinamento mais eficiente de pessoal.  

(C) Padronização de normas e procedimentos.  

(D) Nítida delimitação de responsabilidades.  

(E) Constituição de conjuntos arquivísticos mais completos. 

13 

Os métodos de arquivamento constituem um tema recorrente na arquivologia e podem ser divididos em duas classes principais: básicos e padronizados. 

Assinale a alternativa que apresenta o modelo criado pela Remington Rand, que introduziu cores como elementos auxiliares para facilitar não só o 

arquivamento, como também a localização de documentos. 

(A) Variadex.  

(B) Automático.  

(C) Soundex.  
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(D) Mnemônico.  

(E) Rôneo. 

14 

É correto afirmar que a razão principal para construção de arquivos intermediários é: 

(A) operacional.  

(B) organizacional.  

(C) econômica.  

(D) estrutural.  

(E) metodológica.  

15 

Com relação aos documentos que ainda preservam o valor primário, mas contam com um prazo de guarda muito extenso e não são consultados com 

frequência, assinale a alternativa que indica o local em que eles devem ficar guardados.  

(A) Protocolo.  

(B) Setorial.  

(C) Corrente.  

(D) Intermediário.  

(E) Permanente. 

16 

O arquivamento consiste na guarda de documentos em sua correta localização. Considerando que os documentos podem ser classificados conforme o 

gênero e a natureza do assunto, assinale a alternativa que apresenta a classificação do documento segundo a natureza do respectivo assunto. 

(A) Sonoro. 

(B) Cartográfico. 

(C) Escrito. 

(D) Sigiloso. 

(E) Informático. 

17 

Quanto aos arquivos intermediários, é correto afirmar que eles são destinados ao armazenamento dos documentos Arquivísticos: 

                        

(B) de valor legal e (ou) fiscal de longo prazo. 

                                              

                                            

(E) em fase ativa. 

18 

É correto afirmar que diapositivo, gravura e charge são exemplos do gênero: 

                   

                  

                  

                  

                  

19 

No que se refere às técnicas de arquivamento, é correto afirmar que núcleos de arquivo ou arquivos setoriais são arquivos:  

(A) descentralizados.  

(B) para os quais não há plano de classificação e que já estão em fase de eliminação em razão do respectivo estágio de evolução.  

(C) que dispensam a classificação da entidade criadora e a definição da extensão da atenção.  

(D) que dispensam a classificação da natureza dos documentos e da entidade criadora.  

(E) que dispensam a classificação da natureza dos documentos. 

20 

A respeito de técnicas e métodos de arquivamento, assinale a alternativa correta.  

(A) O método básico de arquivamento denominado variadex ou duplex pode ser alfabético ou numérico, cujos elementos principais são, respectivamente, 

local/procedência e nomes para identificação.  

(B) O método padronizado denominado ideográfico é aquele que organiza os documentos por ordem alfabética ou pela cronologia dos fatos de que tratam 

os documentos.  

(C) O método ideográfico divide-se em alfabético (dicionário; enciclopédico) e numérico (decimal; duplex; unitermo).  

(D) Os métodos de arquivamento denominados métodos padronizados são subdivididos em alfabético e numérico.  

(E) Na organização de arquivos, a fase/etapa de planejamento é aquela na qual, para efeito de análise, são coletados dados e informações, tais como 
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regimento interno ou estatuto da organização, sua estrutura regimental, organograma e demais documentos que permitem reunir elementos característicos 

da organização. 

21 

Como se classificam os arquivos, de acordo com o seu estágio de evolução?  

(A) Os arquivos podem ser divididos entre arquivos mortos e pastas em movimentos.  

(B) De acordo com o estágio de evolução, os arquivos podem ser genéricos, departamentais ou corporativos.  

(C) Os arquivos podem ser privados, públicos ou públicos com acesso restrito.  

(D) Eles se classificam em correntes, intermediários e permanentes. 
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