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1 

O método de arquivamento em que o principal elemento a ser considerado é o local ou a procedência denomina-se:  

A) alfabético.  

B) geográfico.  

C) numérico simples.  

D) numérico cronológico.  

E) ideográfico.  

2 

É o conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um governo, organização ou firma, no decorrer de suas 

atividades, arquivados e conservados por si e seus sucessores, para efeitos futuros:  

A) Gestão de documentos.  

B) Plano de organização.  

C) Arquivo.  

D) Fluxo documental.  

E) Classificação.  

3 

É a modalidade de documento oficial que consiste em um resumo feito em um livro, sobre os fatos mais importantes ocorridos 

em uma assembleia, reunião ou sessão.  

A) Ata.  

B) Edital.  

C) Memorando.  

D) Ofício.  

E) Mensagem.  

4 

Um determinado setor de arquivo, para ordenar as pastas e classificar os documentos recebidos de todo país, utilizou a 

seguinte ordem:  

Nome do Estado – cidade – correspondente  

Maranhão – São Luís – Mévio da Silva  

Considerando as técnicas de arquivamento, pode-se afirmar que o setor utilizou o método:  

A) alfabético.  

B) iconográfico.  

C) geográfico.  

D) ideográfico unitermo.  

E) soundex.  

5 

Correspondência é toda forma de comunicação escrita, produzida e endereçada a pessoas físicas ou jurídicas, bem como aquela 

que se processa entre órgãos e servidores de uma instituição. A correspondência trocada entre órgãos da mesma instituição é 

denominada:  

A) externa.  

B) interna.  

C) particular.  

D) enunciativa.  

E) normativa.  

6 

Quanto aos documentos sigilosos, é INCORRETO afirmar:  

A) Os documentos referentes à segurança da sociedade e do Estado são originariamente sigilosos.  

B) O acesso aos documentos referentes à honra e à imagem das pessoas será restrito por um prazo máximo de 100 anos, a partir 

da criação.  

C) Requerem medidas especiais de guarda e conservação.  

D) O Poder Judiciário não poderá determinar a exibição de documento sigiloso.  

E) Requerem medidas especiais de divulgação nos termos legais.  

7 Arquivo é o conjunto de documentos que, independentemente da natureza ou do suporte, são reunidos por acumulação ao 
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longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. Esse é o conceito adotado pela Associação de 

Arquivistas Brasileiros.  

Considerando o contexto dessa definição, é correto afirmar que:  

A) Arquivos Correntes – também conhecidos como Semiativos – são conjuntos de documentos estreitamente vinculados aos 

objetivos imediatos para os quais foram produzidos, cujo acesso é liberado ao público.  

B) Arquivos Intermediários – também conhecidos como Ativos – são os que aguardam em depósito de armazenamento 

temporário, sua destinação final; são muito usados pela administração.  

C) Arquivos Permanentes – também conhecidos como Ativos – são os conjuntos documentais custodiados em caráter definitivo, 

em função do seu valor, sendo seu acesso restrito à administração.  

D) Tipo de documento é a configuração que assume um documento de acordo com a atividade que a gerou e espécie é a 

configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas.  

E) Gênero é a configuração física de um suporte de acordo com a sua natureza e o modo como foi confeccionado e formato é a 

configuração que assume um documento de acordo com o sistema de signos utilizados na comunicação de seu conteúdo. 

8 

Na linguagem arquivística denomina-se recolhimento de documentos:  

A) a transferência de documentos do arquivo intermediário para o arquivo permanente.  

B) a passagem dos documentos do arquivo corrente para o intermediário.  

C) a retirada de documentos do acesso ao público.  

D) a passagem dos documentos do arquivo corrente para o arquivo permanente.  

E) a guarda de documentos que não são mais necessários ou não têm mais valor. 

9 

Na tarefa de arquivar documentos, de acordo com o elemento mais importante e mais frequentemente procurado, em cada 

caso, pode-se organizar os fichários ou arquivos de diversas maneiras. Tendo escolhido arquivar em ordem alfabética. 

Identifique o nome que está organizado corretamente para arquivamento, segundo uma das regras de alfabetação.  

A) Castelo Branco, Carlos José. (José Carlos Castelo Branco)  

B) Filho, Osvaldo Viana. (Osvaldo Viana Filho)  

C) Campos, Milton. (General) (General Milton Campos)  

D) Omar Shariff. (Omar Shariff)  

E) Pepino di Capri. (Pepino di Capri)  

10 

De acordo com a terminologia arquivística, catálogo denomina-se :  

A) instrumento de pesquisa elaborado segundo um critério temático, cronológico, onomástico, ou geográfico, incluindo todos os 

documentos pertencentes a um ou mais fundos, descritos de forma sumária ou pormenorizada.  

B) conjunto de documentos, sem relação orgânica, aleatoriamente acumulados.  

C) lista sistemática, pormenorizada, dos elementos do conteúdo de um documento ou grupo de documentos, disposta em 

determinada ordem para indicar a facilitar sua localização no texto.  

D) instrumento de pesquisa destinado à orientação dos usuários no conhecimento e utilização dos fundos que integram o acervo 

de um arquivo permanente.  

E) conjunto de documentos de um arquivo. 

11 

De acordo com a terminologia arquivística, denomina-se “acervo”:  

A) doação de documento feita por declaração de última vontade.  

B) unidade de arquivamento formada por documentos diversos, inerente a um assunto específico ou a uma determinada pessoa.  

C) livro de registro de documentos recebidos e/ou expedidos.  

D) conjunto de documentos de um arquivo.  

E) documentos públicos sob a guarda de um órgão específico 

12 

O ciclo vital dos documentos compreende três estágios, que são:  

A) corrente, intermediário, permanente.  

B) administrativo, temporário, corrente.  

C) temporário, intermediário, permanente.  

D) particular, público, permanente.  
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E) corrente, temporário, permanente.  

13 

A preservação de documentos pressupõe a adoção de determinadas medidas buscando a integridade dos suportes ocumentais 

e do teor informacional dos documentos. Em relação às medidas preventivas adotadas nos acervos arquivísticos, indique a 

única afirmativa que NÃO procede.  

A) A luminosidade natural deve ser evitada, porque afeta a conservação do documento, podendo provocar o enfraquecimento do 

papel.  

B) Areprodução de documentos deve ser evitada.  

C) Ao manusear os negativos e as fotografias, é recomendável que o profissional use luvas de algodão.  

D) A temperatura deve ser baixa, pois o calor constante destrói as fibras do papel.  

E) A higienização dos documentos deve ser realizada somente na fase permanente.  

14 

As fases básicas da gestão de documentos são:  

A) empréstimo; consulta; arquivamento.  

B) produção; utilização; destinação.  

C) consulta; avaliação; descarte.  

D) recebimento; registro; arquivamento.  

E) protocolo; classificação; expedição.  

15 

Assegurar a preservação dos documentos que não mais são utilizados pela administração e que devem ser mantidos, visando a 

um processo de triagem que estabelecerá a eliminação ou o arquivamento definitivo desses documentos é a função principal 

do arquivo:  

A) permanente.  

B) especializado.  

C) onomástico.  

D) intermediário.  

E) estratégico. 

16 

Os documentos de arquivo de uma instituição são produzidos com um determinado objetivo e tramitam, ou seja, circulam de 

uma instituição para outra, ou de um setor para outro da mesma instituição, até serem arquivados. Essa descrição refere-se a 

um arquivo em sua fase:  

A) pública.  

B) privada.  

C) corrente.  

D) administrativa.  

E) permanente.  

17 

É importante que o Agente Administrativo conheça as regras básicas para distribuição das pastas num arquivo alfabético. 

Assim, a fatura da empresa “João Duarte &Cia” deverá ser arquivada como:  

A) Cia &, João Duarte.  

B) Duarte & Cia, João.  

C) Duarte, João & Cia.  

D) João Duarte & Cia.  

E) & Cia Duarte. João  

18 

De acordo com a legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como 

de interesse público e social ficará sujeito à:  

A) responsabilidade civil, somente.  

B) responsabilidade administrativa, somente.  

C) responsabilidade penal, somente.  

D) responsabilidade civil, penal e administrativa.  

E) penalidade de indenização.  
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19 

O acesso a documentos sigilosos referentes à honra e à imagem das pessoas será restrito por um prazo máximo, a contar da 

data de sua produção, de:  

A) 30 anos.  

B) 100 anos.  

C) 50 anos.  

D) 20 anos.  

E) indefinidamente  

20 

De acordo com as regras de arquivamento, um dos nomes está arquivado INCORRETAMENTE. Identifique-o.  

A) Cristina Monte Rosa------ROSA, Cristina Monte  

B) Teresa d'Almeida ---------ALMEIDA, Teresa d'  

C) Carolina Souza Filho ------SOUZAFILHO, Carolina  

D) Professor José Abreu -----ABREU, José (Professor)  

E) Omar Saad -----------------Omar Saad  

21 

Com a criação do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, este passou a ser adotado como referência nas rotinas de 

arquivamento de documentos, sendo usado regularmente. Dentre os termos a seguir, um está definido INCORRETAMENTE. 

Identifique-o.  

A) Acervo – conjunto de documentos de um arquivo. B) Dossiê – unidade de arquivamento, formada por documentos diversos, 

pertinentes a um determinado assunto ou pessoa.  

C) Índice – lista sistemática, pormenorizada, dos elementos do conteúdo de um documento ou grupo de documentos, disposta em 

determinada ordem para facilitar sua localização no texto.  

D) Item documental – a menor unidade arquivística materialmente indivisível.  

E) Catálogo – numeração dos documentos para pesquisa.  

22 

Está incorreta a seguinte afirmativa:  

A) os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e permanentes.  

B) os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis.  

C) consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou os que, mesmo sem movimentação, continuam objeto de consultas 

frequentes.  

D) os documentos de valor histórico são considerados permanentes.  

E) os documentos de valor informativo são considerados intermediários.  

23 

Quando uma autoridade se pronuncia num processo, sobre qualquer negócio, requerimento, auto ou documento, a 

manifestação expressa por esta autoridade constitui:  

A) declaração.  

B) convenção.  

C) despacho.  

D) exposição de motivos.  

E) mensagem.  

24 

“Gestão de Documentos” pode ser definida, corretamente, como:  

A) conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua tramitação, avaliação e arquivamento em fase corrente e 

intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.  

B) conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase 

corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.  

C) é a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à a d m i n i s t r a ç ã o , à c u l t u r a , a o 

desenvolvimento científico.  

D) é a avaliação documental e a proteção especial a documentos, como instrumento de apoio à administração e a cultura, ao 

desenvolvimento e como elementos de prova e pesquisa.  
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E) o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes ao uso, avaliação e arquivamento de documentos públicos, em 

fase intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.  

25 

Indique a opção em que o nome está registrado INCORRETAMENTE para fins de arquivamento, segundo as regras do método de 

alfabetização.  

A) Abreu, Lucas Vieira de.  

B) Del Rio, Carmen.  

C) Andrade Jr., Ricardo José.  

D) Santo, Marina Monte.  

E) Moraes Sobrinho, Antônio de.  

26 

O uso de métodos de arquivamento apropriados é muito importante para a Organização, pois quem trabalha com 

documentação deve organizá-la melhor, a fim de recuperá-la com rapidez quando for necessário. Dentre os métodos de 

arquivamento classificados como básicos NÃO se inclui:  

A) o automático.  

B) o alfabético.  

C) o ideográfico.  

D) o geográfico.  

E) o numérico.  

27 

Desde o momento em que são criados até sua destinação final, os documentos de arquivo cumprem ciclo de vida em que a 

passagem de uma etapa ou condição para outra:  

A) obedece a normas emanadas dos serviços de protocolo.  

B) corresponde a períodos quinquenais e decenais de temporalidade.  

C) resulta do processo de avaliação.  

D) consta nas guias de recolhimento.  

E) vem indicada nos planos de arquivamento e classificação.  

28 

Analise o seguinte esquema e identifique o método de arquivamento utilizado.  

Orçamento  

    Despesa  

    Receita  

Pessoal  

    Aposentadorias  

    Férias  

    Licenças  

A) Enciclopédico.  

B) Duplex.  

C) Decimal.  

D) Dicionário.  

E) Unitermo.  

29 

Um Agente Administrativo foi designado para organizar um acervo composto, exclusivamente, de processos. Sabendo que o 

tipo de documento arquivístico é único e que as formas de acesso são diversas, ele deve optar pelo método de arquivamento 

mais adequado, que é o método:  

A) ideográfico.  

B) alfabético.  

C) geográfico.  

D) numérico. 

E) dicionário.  

30 É o conjunto organizado de documentos produzidos ou recebidos pela instituição ao longo de suas atividades, com a finalidade 
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de organizá-los e facilitar-lhes o acesso.  

A) Biblioteca.  

B) Informação.  

C) Arquivo.  

D) Museu.  

E) Depósito.  

31 

Diferentes formas de documentos são produzidas e recebidas nas instituições. Uma forma de documento que antes da sua 

feição definitiva apresenta texto passível de modificações é:  

A) carta.  

B) minuta.  

C) cópia.  

D) original.  

E) rascunho.  

32 

O gênero dos documentos está ligado à maneira de representá-los, de acordo com seus diversos suportes. Assinale a alternativa 

que apresenta um exemplo de gênero textual.  

A) Fotografia.  

B) Mapa.  

C) Gráfico.  

D) Relatório.  

E) Plantas.  

33 

A organização de arquivos, como de qualquer outro setor de uma instituição, pressupõe o desenvolvimento de várias etapas de 

trabalho. NÃO se caracteriza como uma das etapas da organização de arquivos:  

A) levantamento de dados.  

B) conhecimento de pessoas.  

C) análise dos dados coletados.  

D) planejamento.  

E) implantação e acompanhamento.  

34 

Toda fonte de luz, seja ela natural ou artificial, emite radiação nociva aos materiais de acervos, provocando consideráveis danos 

em função da oxidação por ela ocasionada. São medidas preventivas, que devem ser adotadas para proteção dos acervos, COM 

EXCEÇÃO DE:  

A) não expor um objeto valioso por tempo prolongado.  

B) proteger objetos com filtros especiais.  

C) não colocar lâmpadas no interior das vitrines.  

D) manter nível de intensidade da luz o mais forte possível.  

E) utilizar vitrines que não danifiquem os documentos.  

35 

De acordo com o método alfabético (letra por letra), assinale a alternativa que corresponde à ordem correta de arquivamento 

dos nomes a seguir:  

1. Maria José Silva  

2. Mário Rodrigues Pereira  

3. José Santos Silveira  

4. Jonas Carvalho Pontes  

A) 4, 3, 1 e 2.  

B) 2, 4, 1 e 3.  

C) 3, 4, 2 e 1.  

D) 4, 1, 3 e 2.  

E) 2, 1, 4 e 3.  
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36 

O sistema direto de arquivamento consiste na busca direta ao local de guarda do documento, sem o auxílio de índice ou 

quaisquer outros instrumentos de pesquisa. São métodos utilizados nesse sistema de arquivamento:  

A) numérico e cronológico.  

B) duplex e decimal.  

C) ideográfico e numérico.  

D) cronológico e decimal.  

E) alfabético e geográfico. 

37 

É o documento de valor jurídico que consiste no resumo fiel dos fatos, ocorrências e decisões de sessões, reuniões ou 

assembleias. Essa é a definição de:  

A) ata.  

B) memorando.  

C) parecer.  

D) ofício.  

E) carta.  

38 

Assinale a alternativa que NÃO é uma rotina do setor de protocolo.  

A) recebimento.  

B) classificação.  

C) preparação.  

D) expedição.  

E) movimentação.  

39 

Dentre as rotinas das atividades do protocolo, assinale a que pertence ao setor de registro e controle.  

A) Receber a correspondência.  

B) Arquivar as fichas de protocolo em ordem numérica.  

C) Separar a correspondência oficial da particular.  

D) Expedir o original com os anexos.  

E) Abrir a correspondência ostensiva. 

40 

No arquivo de uma repartição, o item “Pessoal” foi arquivado da seguinte forma: Pessoal: data de admissão – períodos de 

licenças – triênios concedidos – aposentadoria. Essa forma de arquivar obedece à classificação:  

A) por natureza.  

B) por assunto.  

C) simples.  

D) cronológica.  

E) por tipologia.  

41 

Um sistema de arquivamento deve ser simples, flexível, além de permitir expansões. Cada organismo deve adotar métodos de 

arquivamento que atendam as suas necessidades específicas, levando-se em consideração a estrutura da entidade e as 

características dos documentos a serem arquivados. Dos itens citados abaixo, apenas um NÃO se classifica como um dos 

métodos básicos de arquivamento.  

A) Numéricos.  

B) Ideográficos.  

C) Automáticos.  

D) Geográficos.  

E) Cronológicos.  

42 

De acordo com a terminologia arquivística, o protocolo é a denominação geralmente atribuída a um setor encarregado de 

várias ações. Dentre as citadas, uma NÃO se caracteriza como atividade típica desse setor:  

A) recebimento.  

B) registro.  
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C) classificação.  

D) restauração.  

E) distribuição. 

43 

Para arquivar as fichas dos pacientes do Hospital de Cacoal, um Agente em Atividades Administrativas optou pelo método 

alfabético. Entretanto, ele não obedeceu a uma das regras desse método ao arquivar determinado nome. Indique a alternativa 

que contém ERRO.  

A) Evaldo Santa Maria ...................Santa Maria, Evaldo.  

B) Jorge de Abreu Filho ................Abreu Filho, Jorge de.  

C) Ricardo d'Andrade ..................Andrade, Ricardo d'.  

D) Paulo Ribeiro Júnior ...................Júnior, Paulo Ribeiro.  

E) GordonO' Brien...........................O' Brien, Gordon.  

44 

Assim como os arquivos, os documentos também possuem características diferenciadas. Baseando-se nelas, podemos 

classificá-los de acordo com o gênero, a espécie, a natureza do assunto. De acordo com o gênero, classificam-se como 

documentos iconográficos:  

A) cartazes, gravuras.  

B) mapas, plantas.  

C) disquetes, discos rígidos.  

D) discos, fitas audiomagnéticas.  

E) rolos, microfichas.  

45 

São algumas indicações para a preservação dos documentos, EXCETO:  

A) não dobrar o canto da folha para efeito de marcação.  

B) a temperatura local onde o documento é arquivado deve ser baixa, pois o calor destrói as fibras do papel.  

C) a luz do dia (natural) é útil na área de armazenamento de documentos. c  

D) deve ser feita a higienização do documento com pano macio, aspirador de pó e escova adequada.  

E) evite cópias xerox de documentos, pois a luz ultravioleta causa danos cumulativos irreversíveis.  

46 

Com relação à abrangência de sua atuação, os arquivos setoriais são aqueles que:  

A) recebem os documentos permanentes de diversos órgãos da instituição.  

B) estabelecidos junto aos órgãos operacionais, cumprem funções de arquivo corrente.  

C) mantêm sob sua guarda documentos de formas físicas diversas: fotografias e slides.  

D) guardam documentos resultantes da experiência humana num campo específico.  

E) têm sob sua custódia documentos sigilosos que raramente são consultados. 

47 

Durante muito tempo as noções de arquivos, bibliotecas e museus se confundiram. Eles funcionavam como grandes depósitos 

de documentos. Entretanto, a evolução histórica da humanidade e o advento das novas tecnologias delimitaram os campos de 

atuação de cada um deles. Atualmente, observa-se, então, que a finalidade das bibliotecas e dos museus é essencialmente 

cultural, enquanto a dos arquivos é primordialmente:  

A) descritiva.  

B) intermediária.  

C) eventual.  

D) funcional.  

E) metodológica.  

48 

“A informação deve estar disponível no lugar certo, na hora certa, para as pessoas certas, e com o menor custo possível 

(economia de tempo, espaço e uso racional de recursos humanos e materiais)”. A citação refere-se ao princípio básico da:  

A) gestão de documentos.  

B) tabela de destinação.  

C) avaliação do arquivo.  

D) listagem de eliminação.  
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E) guarda de correspondências.  

49 

As tarefas da descrição dos documentos nos arquivos permanentes levam à elaboração dos chamados instrumentos de 

pesquisa que serão úteis no atendimento ao pesquisador. O instrumento de pesquisa criado segundo um critério temático, 

cronológico, onomástico ou geográfico que descreve unitariamente os documentos pertencentes a um ou mais fundos de forma 

resumida ou analítica é o:  

A) inventário.  

B) código.  

C) catálogo.  

D) índice.  

E) compêndio 

50 

O princípio da proveniência aplicado na organização dos arquivos correntes, intermediários e permanentes, estabelece que:  

A) o arquivo produzido por uma entidade não deve ser misturado aos de outras entidades geradoras.  

B) os fundos devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação ou acréscimo indevido.  

C) as relações administrativas e organizacionais são espelhadas nos conjuntos documentais.  

D) o arquivo é uma formação progressiva, natural e orgânica com rotinas previamente definidas.  

E) o arquivo deve conservar o arranjo dado pela entidade produtora durante a vigência do contrato.  

51 

A conservação compreende os cuidados prestados aos documentos e, consequentemente, ao local de sua guarda. O método de 

restauração que utiliza, basicamente, películas de poliéster e fita adesiva de duplo revestimento é denominado:  

A) limpeza.  

B) alisamento.  

C) laminação.  

D) encapsulação.  

E) desinfestação.  

52 

Um Arquivista do SESC recebe a incumbência de arquivar as pastas relacionadas abaixo:  

1. Belo Horizonte / Minas Gerais / Marta Monteiro.  

2. Sorocaba / São Paulo /Arthur Ferreira.  

3. Alegre / Espírito Santo / Carla Correia.  

4. Friburgo / Rio de Janeiro /André Silva.  

5. Formiga / Minas Gerais / Paulo Silva.  

A ordenação alfabética correta desses nomes pelo método geográfico que tem a CIDADE como referência é:  

A) 1, 3, 5, 4, 2  

B) 4, 2, 3, 1, 5  

C) 3, 1, 5, 2, 4  

D) 1, 5, 2, 4, 3  

E) 3, 1, 5, 4, 2  

53 

O instrumento técnico auxiliar das atividades de gestão de documentos que na organização de um arquivo possibilita o 

arquivamento correto dos documentos e a posterior recuperação dos mesmos é denominado:  

A) plano de arquivamento.  

B) lista de destinação.  

C) plano de classificação.  

D) tabela de organização.  

E) quadro de ordenação.  

54 

A microfilmagem, técnica moderna a serviço dos arquivos, realiza a produção de imagens fotográficas de um documento, em 

tamanho altamente reduzido. Seu uso nas instituições representa economia de espaço e segurança na conservação dos 

documentos vitais da empresa. Assinale a alternativa que apresenta a expectativa de vida de um microfilme.  

A) 500 anos.  
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B) 200 anos.  

C) 10 meses.  

D) 100 anos.  

E) 36 meses.  

55 

A tabela de temporalidade é um instrumento que determina os prazos durante os quais os documentos devem ser mantidos 

nos arquivos correntes, intermediários, ou recolhidos aos arquivos permanentes. Também podemos dizer que essa tabela é o 

registro esquemático do:  

A) aumento do índice de recuperação.  

B) fluxo de atividades contínuas.  

C) método de arquivamento utilizado.  

D) ciclo de vida documental do órgão.  

E) sistema de notações da instituição.  

56 

Microfichas, gravuras, fitas videomagnéticas e manuscritos são, de acordo com a teoria arquivística, respectivamente, 

exemplos de documentos do gênero: 

A) cartográficos, iconográficos, micrográficos e textuais.  

B) informáticos, ideográficos, audiovisuais e cartográficos.  

C) iconográficos, filmográficos, informáticos e ideográficos.  

D) filmográficos, cartográficos, sonoros e iconográficos.  

E) micrográficos, iconográficos, filmográficos e textuais.  

57 

No âmbito da teoria arquivística, julgue os itens a seguir:  

I. No arquivo permanente são arquivados os documentos que perderam todo o valor de natureza administrativa.  

II. O ciclo vital dos documentos compreende as idades: provisória, inicial, corrente, temporária e permanente.  

III. O arquivo corrente é constituído de documentos de valor secundário que deixaram de ser consultados frequentemente.  

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):  

A) Somente o I.  

B) Somente I e II.  

C) Somente I e III.  

D) Somente II e III.  

E) Somente o III.  

58 

Assinale a alternativa que apresenta apenas atividades desenvolvidas pelo protocolo.  

A) recolhimento e certificação.  

B) registro e digitalização.  

C) recebimento e classificação.  

D) registro e arquivamento.  

E) catalogação e expedição.  

59 

Assinale a opção em que o nome está registrado corretamente para arquivamento, segundo as regras de alfabetação.  

A) Costa, Hélio (Ministro).  

B) Rita, Mário Santa.  

C) Sobrinho, Carlos Viana.  

D) D`Almeida, Adriano.  

E) Verde, Prof. Túlio Monte. 

60 

“Conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e de conteúdo dos documentos para elaboração de 

instrumentos de pesquisa.” O enunciado define o conceito de:  

A) descrição.  

B) classificação.  

C) conservação.  
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D) avaliação.  

E) seleção.  

61 

Sobre as peculiaridades dos acervos arquivísticos, biblioteconômicos e museológicos, assinale a alternativa correta.  

A) Os documentos de biblioteca são produzidos e conservados com fins funcionais, administrativos e jurídicos.  

B) Os documentos museológicos são unidos e classificados pelas particularidades de sua proveniência ou origem.  

C) Os documentos de arquivo geralmente são produzidos em um único exemplar ou em limitado número de cópias.  

D) Os objetivos dos documentos biblioteconômicos são instruir, provar e testemunhar as atividades institucionais.  

E) Os documentos arquivísticos são colecionados de fontes diversas e adquiridos por compra, doação ou permuta 

62 

A organização de documentos em arquivos pode obedecer a uma variedade de métodos. Sobre as regras de alfabetação para 

arquivamento de documentos por método alfabético, é correto afirmar que:  

A) nomes orientais – japoneses, chineses e árabes – são registrados pelo último sobrenome.  

B) as iniciais abreviativas de prenomes têm precedência na classificação de sobrenomes iguais.  

C) os artigos e preposições, tais como a, o, de, da, do, e, são considerados na ordenação.  

D) nomes espanhóis, franceses, italianos e ingleses devem ser ordenados como se apresentam.  

E) sobrenomes que exprimem grau de parentesco sempre são considerados na ordenação.  

63 

Acerca dos arquivos correntes, intermediários e permanentes, considere as afirmativas a seguir:  

I. Os documentos de valor primário são arquivados definitivamente nos arquivos permanentes.  

II. Arquivos intermediários são aqueles constituídos por documentos de valor secundário e histórico.  

III. Arquivos correntes são os constituídos por documentos de valor primário e de uso frequente.  

Assinale a alternativa correta.  

A) Somente a afirmativa I é verdadeira.  

B) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.  

C) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.  

D) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.  

E) Somente a afirmativa III é verdadeira.  

64 

Na teoria arquivística, o conjunto de documentos relacionados entre si por assunto (ação, evento, pessoa, lugar, projeto) que 

constitui uma unidade de arquivamento é denominado:  

A) processo.  

B) dossiê.  

C) registro.  

D) acervo.  

E) fundo.  

65 

São atividades realizadas pelo setor de protocolo, EXCETO:  

A) controle da movimentação.  

B) registro e autuação.  

C) expedição e distribuição.  

D) avaliação e empréstimo.  

E) recebimento e classificação.  

66 

Contrato, relatório, edital e ata, como documento, são exemplos de:  

A) tipo.  

B) formato.  

C) espécie.  

D) suporte.  

E) forma.  

67 
Arquivos que têm sob sua guarda documentos resultantes de um campo específico da experiência humana, 

independentemente do suporte que apresentem, recebem a denominação de arquivos:  
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A) especiais.  

B) institucionais.  

C) comerciais.  

D) históricos.  

E) especializados 

68 

O princípio da Arquivologia segundo o qual os fundos arquivísticos devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, 

destruição ou acréscimo indevidos ou não autorizados é denominado:  

A) proveniência.  

B) particularidade.  

C) unicidade.  

D) indivisibilidade.  

E) temporalidade.  

69 

Um Arquivista da Prefeitura Municipal de Aracruz recebeu a tarefa de arquivar as pastas abaixo.  

1. Conferência de Arquivos e Bibliotecas.  

2. Congresso Nacional de Arquivistas.  

3. A Tribuna.  

4. Viação Itapemirim.  

5. O Globo.  

Em arquivística, a ordenação alfabética correta desses nomes é:  

A) 2, 5, 1, 3, 4  

B) 3, 2, 5, 1, 4  

C) 1, 2, 5, 3, 4  

D) 2, 1, 5, 4, 3  

E) 3, 1, 2, 5, 4  

70 

Considere as seguintes afirmativas acerca da microfilmagem e da digitalização dos documentos arquivísticos.  

I. A digitalização permite que a instituição elimine completamente seus arquivos em suporte papel.  

II. Após microfilmagem, os documentos considerados de valor secundário podem ser eliminados.  

III. A microfilmagem possui legislação específica, que regulamenta o conjunto de suas atividades.  

Assinale a alternativa correta.  

A) Somente a afirmativa I é verdadeira.  

B) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.  

C) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.  

D) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.  

E) Somente a afirmativa III é verdadeira. 

71 

A avaliação dos documentos arquivísticos consiste, fundamentalmente, em identificar seus valores e definir seus prazos de 

guarda. Com relação a este processo, é correto afirmar que:  

A) tem como resultado a elaboração do catálogo analítico.  

B) aumenta o índice de recuperação da informação.  

C) promove o aumento da massa documental acumulada.  

D) somente analisa as unidades documentais não classificadas.  

E) não possibilita a eliminação de documentos avaliados como inúteis.  

72 

O instrumento de destinação, aprovado pela autoridade competente, que determina prazos e condições de guarda, tendo em 

vista a transferência, o recolhimento, o descarte ou a eliminação dos documentos, chama-se:  

A) plano de destinação.  

B) tabela de temporalidade.  

C) tabela de equivalência.  

D) plano de vigência.  



EXERCÍCIOS DE ARQUIVOLOGIA – FUNCAB – DIJEISON TIAGO 
 

 

E) catálogo seletivo.  

73 

A classificação dos documentos arquivísticos não se regra por apenas um aspecto ou critério. Os documentos classificados como 

micrográficos são aqueles apresentados da seguinte forma:  

A) em modo escrito ou textual datilografados, manuscritos ou impressos com formatos e dimensões variáveis, tais como atas, 

relatórios e editais.  

B) em formatos e dimensões variáveis, contendo representações geográficas, arquitetônicas ou de engenharia, tais como mapas, 

plantas e perfis.  

C) Suporte fílmico resultante da microrreprodução de imagens, mediante utilização de técnicas específicas, tais como rolo, 

microficha, jaqueta, cartão-janela.  

D) sob a forma de som e imagem em movimentos, tais como filmes, fitas videomagnéticas, discos, fitas audiomagnéticas e 

disquetes.  

E) suportes sintéticos, em papel emulsionado ou não, contendo imagens estáticas, tais como fotografias, diapositivos, desenhos e 

gravuras.  

74 

A conservação busca estender a vida útil do documento, procurando mantê-lo o mais próximo possível do estado físico em que 

foi criado. O conjunto de procedimentos que consiste na retirada, por meio de técnicas apropriadas, de poeira, sujidades e 

outros resíduos dos documentos, denomina-se:  

A) exaustão.  

B) higienização.  

C) evaporação.  

D) desinfestação.  

E) fumigação.  

75 

Para que os arquivos possam desempenhar suas funções, torna-se indispensável que os documentos estejam dispostos de 

forma a servir ao usuário com precisão e rapidez. Assinale a alternativa que apresenta a função básica do arquivo.  

A) Armazenar informações sigilosas utilizadas em reuniões técnicas.  

B) Tornar disponíveis as informações contidas no acervo documental sob sua guarda.  

C) Desenvolver e disseminar vocabulário controlado de diversas áreas.  

D) Elaborar e disponibilizar dados estatísticos periodicamente.  

E) Evitar que documentos originais sejam manuseados com frequência.  

76 

De acordo com a Lei n° 8.159/91, que dispõe sobre a “Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados” e dá outras 

providências, o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção de documentos, sua tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente, denomina-se:  

A) administração de arquivos.  

B) contencioso arquivístico.  

C) disseminação da informação.  

D) armazenamento de dados.  

E) gestão de documentos. 

77 

Em arquivologia, quanto à natureza do assunto, os documentos podem ser caracterizados como:  

A) ostensivos e sigilosos.  

B) públicos e privados.  

C) particulares e coletivos.  

D) comerciais e institucionais.  

E) textuais e cartográficos 

78 

Documentos em formatos e dimensões variáveis, ligados às áreas de geografia, engenharia e arquitetura, tais como mapas, 

plantas e perfis são classificados como:  

A) filmográficos.  
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B) ideográficos.  

C) iconográficos.  

D) cartográficos.  

E) micrográficos.  

79 

Em uma instituição, responsável pela concentração das atividades chamadas de controle da documentação, denomina-se:  

A) recepção.  

B) gerência.  

C) protocolo.  

D) depósito.  

E) direção.  

80 

Papel, edital, relatório de auditoria, minuta e livro são, respectivamente, exemplos de:  

A) suporte, espécie, tipo, forma e formato.  

B) tipo, formato, espécie, forma e suporte.  

C) espécie, tipo, suporte, formato e forma.  

D) formato, espécie, tipo, forma e suporte.  

E) forma, tipo, suporte, formato e espécie.  

81 

Princípio da Arquivologia segundo o qual os arquivos refletem a estrutura, as funções e as atividades da entidade produtora, 

em suas relações internas e externas. Tal princípio denomina-se:  

A) cumulatividade.  

B) organicidade.  

C) indivisibilidade.  

D) unicidade.  

E) proveniência 

82 

No âmbito da disciplina arquivística, são estabelecidas etapas para o efetivo gerenciamento dos documentos. O ciclo de vida 

dos documentos é tratado pela Teoria das Três Idades, cujo objetivo é:  

A) estudar os princípios e as técnicas de duplicação e reprodução de documentos que não recorrem à fotocópia, filmagem e 

microfilmagem.  

B) mostrar como será a nova política documental na instituição, descrevendo os novos procedimentos de registro, distribuição e 

movimentação dos documentos.  

C) coletar os dados (informações) inerentes à documentação institucional, com o propósito de determinar as formas de 

acondicionamento dos seus documentos.  

D) garantir que a informação arquivística esteja disponível em tempo hábil, isto é, quando solicitada.  

E) classificar estágios ou fases pelas quais passam os documentos dentro da instituição.  

83 

Com relação aos arquivos correntes, assinale a opção correta.  

A) Guarda documentos que deixaram de ser frequentemente consultados.  

B) São constituídos de documentos em curso, ou consultados frequentemente.  

C) Guardam documentos de valor histórico, em caráter permanente.  

D) Não há necessidade de serem conservados em dependências de fácil acesso.  

E) Reúnem documentos de valor secundário que aguardam destinação final.  

84 

A gestão de documentos deve ser vista como um macroprocesso que visa a uma série de medidas administrativas para a 

racionalização e a obtenção de economia e eficiência nos procedimentos de gerenciamento de arquivos organizacionais. As três 

fases básicas da gestão de documentos são:  

A) classificação, ordenação e destinação.  

B) avaliação, tratamento e difusão.  

C) análise, controle e disseminação.  

D) produção, utilização e destinação.  
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E) seleção, descrição e divulgação.  

85 

O método de arquivamento que tem por eixo a distribuição dos documentos em grandes classes por assunto, numeradas 

consecutivamente, que podem ser subdivididas em classes subordinadas mediante o uso de números justapostos com traços de 

união, denomina-se:  

A) duplex.  

B) cronológico.  

C) automático.  

D) dicionário.  

E) unitermo.  

86 

Segundo Paes (2005), o arquivamento de nomes obedece a treze regras de alfabetação. Em uma dessas regras aparece a 

orientação para arquivamento de nomes espanhóis, como:  

- José Lopez Guerra.  

-Alfonso de Builes Mejia.  

- Javier Sotomayor de Mello.  

- Pedro Pablo Arco y Oviedo.  

A ordenação correta dos nomes relacionados acima, segundo o método de alfabetização é:  

A) Arco y Oviedo, Pedro Pablo – de Builes Mejia, Alfonso – de Mello, Javier Sotomayor – Guerra, José Lopez.  

B) Alfonso de Builes Mejia – Javier Sotomayor de Mello – José Lopez Guerra – Pedro Pablo Arco y Oviedo.  

C) de Mello, Javier Sotomayor – de Bulies Mejia, Alfonso – Guerra, José Lopez – Y Oviedo, Pedro PabloArco.  

D) Guerra, José Lopez – Mejia, Alfonso de Builes – Mello, Javier Sotomayor de – Oviedo, Pedro Pablo deArco y.  

E) Arco y Oviedo, Pedro Pablo – Builes Mejia, Alfonso de – Lopez Guerra, José – Sotomayor de Mello, Javier.  

87 

O procedimento de arquivo que visa a desacelerar o processo de degradação de documentos, por meio de controle ambiental e 

de tratamentos específicos, tem a seguinte denominação:  

A) limpeza.  

B) conservação.  

C) vaporização.  

D) desinfestação.  

E) higienização.  

88 

No processo de avaliação, entende-se por recolhimento a passagem dos documentos para o:  

A) arquivo permanente.  

B) setor de protocolo.  

C) setor de descarte.  

D) arquivo corrente.  

E) setor de expedição  

89 

O instrumento de pesquisa que descreve, detalhadamente, documentos previamente selecionados, pertencentes a um ou mais 

fundos, segundo um critério temático, cronológico, onomástico ou geográfico, chama-se:  

A) repertório.  

B) tabela.  

C) índice.  

D) guia.  

E) inventário.  

90 

Para assegurar que as imagens dos documentos digitalizados sejam preservadas e acessadas no futuro, é imprescindível a 

adoção de metodologias de migração dessas informações digitais para novas mídias e suportes, no sentido de evitar a ação da 

obsolescência tecnológica. Tais processos de migração também são conhecidos como:  

A) transferência, gestão e modificação.  

B) registro, manutenção e distribuição.  
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C) arranjo, revelação e formatação.  

D) digitalização, emulação e ordenação.  

E) conversão, atualização e reformatação 

91 

De acordo com a legislação referente a medidas de segurança dos documentos e materiais sigilosos de interesse da sociedade e 

do Estado, a marcação, ou indicação do grau de sigilo em um documento, deverá ser feita da seguinte forma:  

A) na capa, na primeira e na última página.  

B) em todas as páginas e nas capas, se houver.  

C) apenas na primeira e na última página.  

D) nas páginas alternadas e nas capas, se houver.  

E) apenas na última página do documento.  

92 

O ato pelo qual a autoridade competente libera à consulta, documentos anteriormente caracterizados como sigilosos, chama-

se:  

A) apensação.  

B) flexibilização.  

C) desclassificação.  

D) autuação.  

E) destinação.  

93 

A restauração deve ser entendida como um conjunto de medidas que objetivam a estabilização ou a reversão de danos físicos 

ou químicos adquiridos pelo documento ao longo do tempo e do uso, intervindo de modo a não comprometer sua integridade e 

seu caráter histórico. A técnica de restauração de documentos que consiste na aplicação de reforço de papel ou tecido em 

qualquer face de uma folha, denomina-se:  

A) velatura.  

B) laminação.  

C) encolagem.  

D) encapsulação.  

E) alisamento.  

94 

Conjunto de operações que se seguem à fase de avaliação de documentos destinadas a promover sua guarda temporária ou 

permanente, sua eliminação ou sua microfilmagem. A definição citada corresponde ao conceito de:  

A) desclassificação.  

B) arquivamento.  

C) destinação.  

D) recolhimento.  

E) dossiê.  

95 

De acordo com Marilena Leite Paes (2004), o termo arquivo pode ser usado para designar:  

A) móvel para guarda de documentos jurídicos e institucionais, processo de análise da documentação histórica, unidade de 

arquivamento formada por documentos diversos, conjunto de documentos impressos e manuscritos.  

B) local onde o acervo documental deverá ser pesquisado, conjunto de obras destinadas a públicos específicos, atividade de 

avaliação de publicações seriadas, guarda e acondicionamento de livros antigos.  

C) metodologia gerencial utilizada nas organizações, livro de registro de documentos recebidos e expedidos, ferramenta eficaz 

para o administrador do sistema, conjunto de documentos produzidos e armazenados em instituições públicas.  

D) conjunto de documentos, móvel para guarda de documentos, local onde o acervo documental deverá ser conservado, órgão 

governamental ou institucional cujo objetivo seja o de guardar e conservar a documentação.  

E) órgão documental responsável pela alimentação do sistema na empresa, processo de busca e armazenamento de documentos 

institucionais, móvel de aço para guarda de documentos correntes.  

 

 

Com relação à classificação dos documentos, considere as afirmativas abaixo.  

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

II. Quanto à natureza do assunto os documentos podem ser ostensivos ou sigilosos.  

III. Consideram-se sigilosos os documentos que, por sua natureza, devam ser de conhecimento irrestrito e, portanto, requeiram 

medidas especiais de salvaguarda para sua custódia e divulgação.  

IV. Consideram-se ostensivos os documentos cuja divulgação prejudica a administração.  

Assinale a alternativa correta.  

A) Somente a I é verdadeira.  

B) Somente as I e II são verdadeiras.  

C) Somente as II, III são verdadeiras.  

D) Somente as I, III e IV são verdadeiras.  

E) Somente as I, II e IV são Verdadeiras 

97 

Em relação ao valor dos documentos é possível afirmar que:  

A) o valor do documento é determinado em função de todas as suas possíveis finalidades e também do tempo de vigência dessas 

finalidades.  

B) as instituições devem atribuir valores aos diversos documentos, em razão da espécie documental ou apresentação física.  

C) o valor do documento deve basear-se simplesmente em datas ou períodos rígidos, estabelecidos pelas instituições públicas.  

D) as instituições devem conservar indefinidamente todos os documentos que recebam ou produzam.  

E) as instituições devem atribuir valores aos diversos documentos de acordo com o seu conteúdo e sua apresentação física.  

98 

Analise os conceitos a seguir.  

I. Tabela de temporalidade é o instrumento de destinação que determina os prazos em que os documentos devem ser mantidos 

nos arquivos correntes e/ou intermediários, ou recolhidos aos arquivos permanentes, estabelecendo critérios para 

microfilmagem e eliminação.  

II. Transferência é a passagem dos documentos do arquivo corrente para o intermediário.  

III. O processo da descrição consiste na elaboração de instrumentos de pesquisa que possibilitem a identificação, o 

rastreamento, a localização e a utilização de dados.  

IV. Arquivos especiais são aqueles que têm sob sua custódia os documentos resultantes da experiência humana num campo 

específico, independentemente da forma específica que apresentem.  

Assinale a alternativa correta.  

A) Somente a III é verdadeira.  

B) Somente as II e III são verdadeiras.  

C) Somente as I, II e III são verdadeiras.  

D) Somente as I, III e IV são verdadeiras.  

E) Somente as I, II e IV são verdadeiras. 

99 

Serviço encarregado do recebimento, registro, classificação, distribuição, controle da tramitação e expedição de documentos. A 

definição citada corresponde ao conceito de:  

A) avaliação.  

B) destinação.  

C) identificação.  

D) protocolo.  

E) seleção.  

100 

Processo de análise de documentos de arquivos que estabelece os prazos de guarda e a destinação, de acordo com os valores 

que lhes são atribuídos. A definição citada corresponde ao conceito de:  

A) avaliação.  

B) arquivamento.  

C) identificação.  

D) seleção.  

E) implantação.  
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101 

De acordo com o ciclo vital dos documentos, teoria das três idades dos arquivos, assinale a alternativa correta.  

A) Arquivos de segunda idade ou intermediários são constituídos de documentos em curso ou consultados frequentemente, 

conservados nas repartições que os receberam e os produziram ou em dependências próximas de fácil acesso.  

B) Arquivos de primeira idade ou correntes são constituídos de documentos que deixaram de ser frequentemente consultados.  

C) Arquivos de segunda idade ou intermediários neles a permanência dos documentos é definitiva.  

D) Arquivos de terceira idade ou permanentes são constituídos de documentos que perderam todo valor de natureza 

administrativa, que se conservam em razão de seu valor histórico ou documental.  

E) Os arquivos correntes, intermediários e permanentes deverão estar localizados próximos às repartições que os receberam e os 

produziram.  

102 

Instrumento de pesquisa no qual as unidades de arquivamento de um fundo ou de uma de suas divisões são identificadas e 

pormenorizadamente descritas. A definição citada corresponde ao conceito de:  

A) item documental.  

B) inventário sumário.  

C) guia.  

D) catálogos.  

E) inventário analítico.  

103 

Um arquivista é convidado a organizar o arquivo alfabético do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo. 

Neste contexto, considere os nomes abaixo:  

1- Marcelo Peixoto Junior  

2- Mônica Salles  

3- Flávia Sampaio  

4- Roberto Correa  

A sequência dos números que correspondem à ordem alfabética dos nomes no arquivo será:  

A) 3 – 2 – 1 – 4.  

B) 1 – 3 – 2 – 4.  

C) 4 – 2 – 3 – 1.  

D) 1 – 4 – 2 – 3.  

E) 4 – 1 – 2 – 3.  

 

104 

A Administração Pública brasileira, ao passar por momentos de instabilidade, gera a extinção e fusão de alguns órgãos. 

Fatalmente, isto é refletido nos arquivos dessas instituições. Visando minimizar os problemas que são acarretados por estes 

fatos, o princípio mais adequado a ser adotado será o da:  

A) pertinência.  

B) territorialidade.  

C) proveniência.  

D) integralidade.  

E) reversibilidade  

105 

De acordo com a Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, “os arquivos são o conjunto de documentos produzidos e recebidos 

pelas pessoas físicas ou jurídicas, no decorrer de suas atividades.” Diante deste conceito, o documento de arquivo somente 

adquire sentido se:  

A) retratar parcialmente a estrutura funcional.  

B) interpretar a acumulação de seu acervo.  

C) retratar as normas internas desde a criação, tramitação, uso e arquivamento dos documentos.  

D) refletir as atividades-meio da instituição.  

E) interpretados em relação aos outros documentos da instituição.  

 

 

Na arquivologia, quando um documento possui valor arquivístico, ele terá seus efeitos e impactos considerados para 

conservação permanente. Sendo assim, as instituições públicas ou privadas guardam e preservam documentos porque eles 
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106 

possuem valor administrativo, histórico, informativo e probatório. Um documento que possui valor administrativo para a 

arquivologia ele é considerado de valor diante da função do interesse que possa ter para a entidade produtora, levando-se em 

conta a sua utilidade para fins administrativos, legais e fiscais/financeiros O valor atribuído a um documento em função do 

interesse que possa ter para a entidade produtora e outros usuários, tendo em vista a sua utilidade para fins diferentes 

daqueles para os quais foi originalmente produzido é considerado para a arquivologia, de valor:  

A) Secundário.  

B) Terciário.  

C) Jurídico.  

D) Probatório.  

E) Relevante.  

107 

Na implantação da Gestão Arquivística de Documentos da SEMARH, “para que os documentos possam sustentar os fatos que 

atestam”, deverão ser adotados procedimentos de criação bem controlados no momento em que ocorre a ação ou 

imediatamente após, por pessoas diretamente envolvidas na condução das atividades e devidamente autorizadas, para 

assegurar a veracidade do conteúdo. Ao cumprir esta exigência, dizemos que o documento contemplou os requisitos de:  

A) autenticidade.  

B) confiabilidade.  

C) credibilidade.  

D) segurança.  

E) veracidade.  

108 

Um usuário ao chegar a SEMARH para autuar um documento, dirige-se ao protocolo que é o local de recebimento (entrada) e 

expedição (saída) dos documentos. Considerando as atividades de um protocolo - registro, classificação, distribuição, 

tramitação e, expedição - podemos concluir que essas atividades estão relacionadas aos arquivos:  

A) permanentes.  

B) setoriais.  

C) intermediários.  

D) correntes.  

E) descentralizados 

109 

De acordo com a Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991 “os documentos públicos sigilosos, nas fases correntes e 

intermediárias”, podem ser consultados:  

A) por quem os acumulou ou por autorização.  

B) por qualquer pessoa porque são de acesso livre.  

C) por qualquer pessoa da mesma instituição.  

D) por todos os outros setores, sem autorização prévia.  

E) por algumas pessoas, por serem documentos históricos e permanentes.  

110 

De acordo com Bellotto, (2006) “o arquivo é a consciência histórica da administração”. Mas, para além dessa competência, ele 

colabora promovendo palestras, debates, visitas programadas e exposições, projetando-se e aproximando-se da comunidade. 

Estas atividades fazem parte do serviço de:  

A) comunicação.  

B) assistência comunitária.  

C) atividade de referência.  

D) difusão cultural.  

E) apoio a cultura.  

111 

Algumas instituições, diante do crescimento acelerado dos acervos em suporte papel, adotam a microfilmagem como medida 

para solucionar o problema da falta de espaço. Em conformidade com a legislação arquivística e considerando a melhor forma 

de preservar os originais dos documentos de valor permanente, após a microfilmagem eles serão:  

A) eliminados.  

B) preservados.  
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C) descartados.  

D) fragmentados.  

E) incinerados.  

112 

Um Arquivista da SEMARH encontrou os seguintes documentos para arquivar - Ata de Reunião Técnica Informativa, Planos de 

Trabalho Estadual de Gestão dos Recursos Hídricos de Goiás, Relatório de Atividades da Rede Hidrometeorológica de Goiás. Os 

exemplos apresentados são considerados:  

A) tipologias documentais.  

B) espécies documentais.  

C) gêneros documentais.  

D) documentação cartográfica.  

E) documentação especial 

113 

De acordo com a Lei nº 8.159/91, podemos citar como característica dos arquivos correntes, documentos:  

A) com pequena frequência de uso.  

B) com valor primário.  

C) que se localizam distantes dos usuários que os utilizam.  

D) com valor informativo.  

E) de acesso livre a qualquer pesquisador ou usuário.  

114 

A organização dos documentos nos arquivos permanentes é conhecida como:  

A) classificação.  

B) organização.  

C) arranjo.  

D) avaliação.  

E) descrição.  

115 

De acordo com Paes, (2006) o instrumento de pesquisa que trata da “visão do conjunto dos serviços de arquivo, que possibilite 

ao pesquisador conhecer os recursos, a natureza e o interesse dos fundos ali existentes”, é:  

A) inventário sumário.  

B) repertório.  

C) catálogo.  

D) índice seletivo.  

E) guia. 

116 

De acordo com Paes (2006), em relação aos documentos digitais, a técnica a ser utilizada de modo criterioso e sistemático, para 

simular um determinado hardware ou software através de software, que possa executar programas antigos desenvolvidos 

originalmente para outra plataforma a fim de evitar possíveis perdas de informação e funcionalidades, é:  

A) conversão de dados.  

B) migração.  

C) capturarão.  

D) emulação.  

E) fumigação 

117 

Em se tratando de obsolescência de hardware, software ou formatos decorrentes da evolução tecnológica, é recomendável:  

A) conversão de dados.  

B) migração.  

C) monitoramento.  

D) criptografia.  

E) encapsulamento.  

118 
Em relação à microfilmagem, podemos afirmar que:  

A) é auxiliar na preservação dos documentos originais, passíveis de destruição pelo manuseio.  
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B) não favorece a segurança do acervo.  

C) dificulta a recuperação da informação.  

D) substitui os originais de documentos permanentes.  

E) é a técnica ideal para recuperar espaço físico ao eliminar indiscriminadamente documentos.  

119 

A preservação e a custódia dos documentos eletrônicos se fazem necessários devido à fragilidade do suporte: magnético óptico 

e a obsolescência tecnológica. MacNeil ao afirmar, “a capacidade de se provar que um documento arquivístico é o que se diz 

ser”, está se referindo à:  

A) fidedignidade.  

B) idoneidade.  

C) autenticidade.  

D) cópia imitativa.  

E) originalidade.  

120 

Em relação aos documentos, a lei determina que “ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da 

legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor:  

A) permanente.  

B) especializado.  

C) primário.  

D) público.  

E) informativo.  

121 

Assim como os arquivos, os documentos também possuem características diferenciadas. Baseando-se nelas, pode-se classificá-

los de acordo com o gênero, a espécie e a natureza do assunto. São documentos pertencentes ao gênero “iconográfico”:  

A) mapas e plantas.  

B) cartazes e gravuras.  

C) discos e fitas audiomagnéticas.  

D) disquetes e discos rígidos.  

E) manuscritos e impressos.  

122 

Protocolo pode ser a denominação atribuída aos setores encarregados do recebimento e expedição de documentos e também 

o nome do livro de registro de documentos recebidos e expedidos. Em ambos os casos, existe um ponto comum que é o:  

A) registro formal da movimentação dos documentos.  

B) arquivamento da documentação.  

C) registro exato e resumido de decisões.  

D) acesso aos documentos, por meio de empréstimos.  

E) acesso ao andamento de processo em ficha própria.  

123 

Entre as atividades do protocolo assinale aquela que corresponde à saída da correspondência e dos demais documentos de uma 

instituição:  

A) expedição.  

B) registro.  

C) recebimento.  

D) classificação.  

E) autuação.  

124 

A forma de documento que corresponde à redação definitiva, na qual não se permitem alterações, tem o nome de:  

A) rascunho.  

B) original.  

C) minuta.  

D) redação não definida.  

E) texto não definido 
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125 

As etapas de trabalho na organização de arquivos são:  

A) levantamento e suposição dos dados; arquivamento; acompanhamento e eliminação.  

B) registro e controle dos documentos; implantação; eliminação.  

C) levantamento e análise de dados; planejamento; registro.  

D) análise e tramitação dos documentos; acompanhamento; arquivamento.  

E) levantamento e análise de dados; planejamento; implantação e acompanhamento 

126 

Uma correspondência que trata de assunto de serviço de uma instituição é identificada como:  

A) oficial.  

B) parcial.  

C) atual.  

D) social.  

E) serviçal.  

127 

Os fatores ambientais que aceleram a deteriorização do acervo arquivístico são:  

A) qualidade do ar, radiação de luz, roedores e fungos.  

B) ataque de insetos, manuseio inadequado e furtos.  

C) ataques de insetos, poluição e radiação de luz.  

D) qualidade do ar, temperatura e radiação de luz.  

E) qualidade do ar, temperatura, roedores e fungos.  

128 

Um dos materiais ideais utilizados para o acondicionamento de documentos que não se encontra em boas condições, 

denomina-se:  

A) papel colorido.  

B) caixa metálica.  

C) envelope plástico.  

D) pasta plástica.  

E) papel neutro.  

129 

A remoção de sujidade superficial do documento é feita através de:  

A) água; flanela; sabão neutro.  

B) pincéis; flanela; aspirador de pó.  

C) pincéis; esponjas; cola branca.  

D) água; sabão neutro; aspirador de pó.  

E) pincéis; cola branca; aspirador de pó.  

130 

O procedimento de passagem de um conjunto de documentos do arquivo intermediário para o arquivo permanente é:  

A) transmissão.  

B) agrupamento.  

C) transferência.  

D) recolhimento.  

E) mudança. 

131 

Os tipos de arquivamento existentes são:  

A) lateral e diagonal.  

B) lateral e vertical.  

C) horizontal e vertical.  

D) horizontal e diagonal.  

E) horizontal e lateral.  

132 

As características de um documento arquivístico são:  

A) organicidade, unicidade, confiabilidade, autenticidade e acessibilidade.  

B) organicidade, unicidade, confiabilidade, solidariedade e acessibilidade.  
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C) temporalidade, especificidade, confiabilidade e autenticidade, solidariedade.  

D) temporalidade, integridade, confiabilidade, identidade e acessibilidade.  

E) organicidade, textualidade, especificidade, identidade e confiabilidade 

133 

Correspondência é a comunicação escrita, expedida ou recebida por entidades coletivas, pessoas ou famílias. Dentro do gênero 

de documentos escritos, a correspondência merece tratamento especial por se constituir numa parte considerável dos acervos 

arquivísticos, uma vez que as ações administrativas são, em geral, desencadeadas por seu intermédio.  

Quanto ao destino e procedência, a s correspondências se classificam em:  

A) pública e privada.  

B) ostensiva e sigilosa.  

C) externa e interna.  

D) primária e secundária.  

E) corrente e permanente.  

134 

O método de arquivamento corresponderá à forma como os documentos serão armazenados, visando a sua localização e 

recuperação rápida quando for necessário. Em relação aos métodos de arquivamento, é correto afirmar:  

A) os métodos numéricos dividem-se em simples, duplex e decimal.  

B) o método geográfico é considerado um sistema indireto de arquivamento.  

C) pertencem a três grandes sistemas de acesso: direto, indireto e automático.  

D) dividem-se em duas grandes classes, os básicos e os padronizados.  

E) a ordenação no método alfabético ocorre de acordo com a data do documento.  

135 

A organização de arquivos pressupõe o desenvolvimento de algumas etapas de trabalho. A etapa que deve ser iniciada pelo 

exame dos estatutos, regimentos, regulamentos, normas, organogramas e outros documentos constitutivos da instituição é 

denominada:  

A) mapeamento analítico.  

B) análise diagnóstica.  

C) avaliação do acervo.  

D) planejamento estratégico.  

E) levantamento de dados.  

136 

Considerando o método de arquivamento geográfico por ESTADO, assinale a alternativa que virá primeiro na organização da 

pasta referente ao estado da Bahia.  

A) Abaré – Silveira, Carol.  

B) Barro Alto – Vieira, Tiago.  

C) Salvador – Vieira, Tadeu.  

D) Porto Seguro – Castro, Antônio.  

E) Aporá – Almeida, Gilda.  

137 

Em relação à conservação do acervo, julgue as afirmativas a seguir.  

I. Encapsulação é uma das técnicas da higienização mais utilizadas para proteger fisicamente os documentos.  

II. Os documentos devem ser conservados em locais adequados, com temperaturas e umidades elevadas.  

III. Na limpeza dos documentos, deve-se usar um pano macio, uma escova adequada e um aspirador de pó.  

Assinale a alternativa correta.  

A) Somente a afirmativa I está correta.  

B) Somente a afirmativa II está correta.  

C) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  

D) Somente as afirmativas II e III estão corretas.  

E) Somente a afirmativa III está correta.  

138 
Um auxiliar de arquivo do SESC – Bahia recebe a tarefa de organizar os seguintes nomes de firmas, empresas e instituições:  

1. Universidade Federal da Bahia.  
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2. SESC Bahia.  

3. Bahiagás.  

4. Fundação Banco do Brasil.  

5. Tribuna da Bahia.  

6. Petrobrás.  

A ordem correta de arquivamento segundo as regras de alfabetação será:  

A) 4, 5, 1, 3, 6, 2  

B) 3, 2, 5, 1, 4, 6  

C) 6, 2, 3, 4, 5, 1  

D) 3, 4, 6, 2, 5, 1  

E) 4, 6, 5, 1, 3, 2  

139 

A Lei Federal n° 8.159, de 8/1/1991, define gestão de documentos como o conjunto de procedimentos e operações técnicas 

referentes à sua produção, tramitação, uso avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua 

eliminação ou o seu recolhimento para guarda permanente. Desta conceituação, pode-se considerar como fases básicas de 

gestão de documentos:  

A) a produção, a utilização e a destinação.  

B) a produção, a avaliação e o arquivamento.  

C) o recebimento, a classificação e a destinação.  

D) a avaliação, o protocolo e a expedição.  

E) a utilização, a avaliação e a catalogação.  

140 

Na cessação das atividades de uma instituição pública, os documentos por ela produzidos devem ser:  

A) eliminados, após autorização da instituição arquivística pública a qual se subordinava.  

B) recolhidos à instituição arquivística pública ou transferidos à instituição sucessora.  

C) recolhidos, obrigatoriamente, ao órgão central de arquivo público.  

D) avaliados por comissão instituída para esse fim e encaminhados, por assunto, aos diversos órgãos que integram a estrutura a 

qual pertencia o órgão extinto.  

E) eliminados, antes do encerramento das atividades do órgão, por não serem de interesse de nenhum outro setor. 

141 

Na linguagem arquivística, “tabela de temporalidade” significa:  

A) o instrumento de destinação que determina os prazos que os documentos devem ser mantidos nos arquivos correntes e 

intermediários ou recolhidos aos arquivos permanentes.  

B) a relação de documentos que devem ser eliminados sumariamente.  

C) a relação de documentos que devem ser guardados permanentemente.  

D) o registro dos documentos sem valor jurídico.  

E) a ordenação dos documentos de valor histórico.  

142 

Dentre os métodos básicos de arquivamento, o mais simples é o método alfabético, no qual o elemento principal considerado é 

o nome. Tem como vantagem a agilidade na recuperação da informação e, como desvantagem, os erros comuns de 

arquivamento. Há treze regras para arquivar por nome, chamadas regras de alfabetação. De acordo com uma dessas regras, a 

alternativa que apresenta uma forma correta de arquivar é a apresentada em:  

A) Professor José Carlos Antunes / Antunes, Professor José Carlos.  

B) Teresa d'Almeida. / d'Almeida,Teresa.  

C) Heitor Villa-Lobos / Villa-Lobos, Heitor.  

D) Carlos Castelo Branco / Branco, Carlos Castelo.  

E) Camila Pitanga Filha / Filha, Camila Pitanga.  

143 

Sobre as regras de alfabetação, das afirmativas a seguir, uma está INCORRETA. Identifique-a.  

A) Os nomes orientais (japoneses, chineses, árabes) são ordenados como se apresentam, na ordem direta.  

B) Os nomes espanhóis são registrados pelo último sobrenome.  

C) Os nomes de firmas, empresas, instituições e órgãos governamentais, devem ser registrados como se apresentam.  
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D) Quando houver sobrenomes iguais, prevalece a ordem alfabética do prenome.  

E) Os sobrenomes formados com as palavras Santa, Santo, São, não se separam.  

144 

A Câmara Municipal de Linhares possui, em seu acervo, diversos tipos de documentos com características diferenciadas, como 

os manuscritos, datilografados ou impressos. Tais documentos pertencem ao gênero:  

A) cartográfico.  

B) iconográfico.  

C) textual.  

D) micrográfico.  

E) informático.  

145 

A classificação dos documentos consiste em analisar e determinar o assunto a que se referem, com o objetivo de facilitar a sua 

recuperação posteriormente. Quanto aos documentos de natureza ostensiva, afirma-se que são:  

A) aqueles cujo assunto exige alto grau de segurança.  

B) aqueles cuja divulgação não prejudica a administração.  

C) os de conhecimento restrito.  

D) aqueles cujo assunto não deve ser de conhecimento público.  

E) os que exigem medidas especiais de custódia.  

146 

A seleção de documentos é a separação física do material, para encaminhá-lo ao local de destino em determinado arquivo. O 

envio dos documentos para o arquivo intermediário (acompanhados de listagem), onde aguardam o cumprimento dos prazos 

de guarda, refere-se à modalidade de seleção denominada:  

A) expedição.  

B) recolhimento.  

C) distribuição.  

D) transferência.  

E) recuperação.  

147 

O método de arquivamento deve considerar as características dos documentos a serem classificados, identificando o aspecto 

pelo qual o documento é mais frequentemente consultado.  

Quando o elemento principal para a recuperação da informação for o número do documento associado à data, trata-se do 

método:  

A) numérico alfabético.  

B) numérico indicativo.  

C) numérico simples.  

D) ideográfico.  

E) numérico cronológico.  

148 

De acordo com seus diversos elementos, formas e conteúdos, os documentos podem ser caracterizados de diferentes maneiras. 

É exemplo de documento iconográfico:  

A) manuscrito digitado.  

B) mapas.  

C) filmes.  

D) fotografias.  

E) plantas de engenharia.  

149 

Em relação à organização dos documentos, é necessário adotar medidas de cautela para a sua preservação, principalmente 

daqueles cujo manuseio é maior. É exemplo de medida de preservação de documentos:  

A) agrupar os documentos com clipes de metal em contato direto com o papel.  

B) no manuseio dos documentos, especialmente os de caráter histórico, é aconselhável o uso de luvas.  

C) usar fitas adesivas diretamente sobre os documentos.  

D) utilizar o grampeador, especialmente em documentos de guarda permanente, para que não se percam folhas.  
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E) acondicionar documentos independente da capacidade da pasta ou caixa, para economizar material.  

150 

Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos 

públicos em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. Os conjuntos de documentos de valor 

histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados integrarão o arquivo:  

A) definitivo.  

B) permanente.  

C) corrente.  

D) histórico.  

E) patrimonial.  

151 

Os métodos de arquivamento fornecem a estrutura mecânica em relação à qual os documentos devem ser organizados, 

facilitando o acesso e a busca de informações. O método que utiliza o nome como elemento básico e principal, é denominado:  

A) enciclopédico.  

B) variadex.  

C) alfabético.  

D) alfanumérico.  

E) mnemônico.  

152 

O conjunto de medidas e estratégias de ordem administrativa, política e operacional que contribuem direta ou indiretamente 

para a manutenção da integridade dos materiais denomina-se:  

A) conservação.  

B) preservação.  

C) restauração.  

D) eliminação.  

E) destinação.  

153 

Para que os documentos de um acervo arquivístico possam ser microfilmados, é necessário que, além de estarem higienizados:  

A) estejam devidamente organizados.  

B) não possuam mais valor de uso.  

C) tenham as mesmas dimensões.  

D) tenham valor histórico.  

E) estejam em uso corrente.  

154 

De acordo com a Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, arquivo é:  

A) conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em 

decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a 

natureza dos documentos.  

B) conjunto de documentos que refletem as atividades de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase 

intermediária e permanente, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.  

C) conjunto de documentos que visam à proteção de pessoas físicas e jurídicas, servem de instrumento de apoio à administração, 

à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação.  

D) conjunto de documentos da administração pública que visam franquear a consulta aos documentos públicos.  

E) conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos e instituições de caráter público, em decorrência do 

exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação.  

155 

Para organizarmos documentos de arquivo, utilizamos os métodos de arquivamento. O chefe do arquivo da Prefeitura 

Municipal de Duas Barras solicitou ao técnico de arquivo que organizasse as pastas funcionais dos servidores, usando o método 

de arquivamento que tem como elemento principal a ser considerado para a recuperação da informação, o “nome” da pessoa. 

Assinale o método adotado.  

A) Geográfico.  

B) Alfanumérico.  
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C) Alfabético.  

D) Por assunto.  

E) Numérico simples 

156 

As atividades básicas de um Protocolo são:  

A) certificação e encaminhamento.  

B) recebimento, registro, distribuição, movimentação e expedição.  

C) recolhimento e arquivamento.  

D) recebimento, movimentação e expedição.  

E) recebimento, destinação e transferência.  

157 

O técnico de arquivo da Prefeitura Municipal de Duas Barras vai emprestar um documento de valor ostensivo a um servidor de 

outro setor. Que “indicador” ele deverá colocar no lugar desse item documental, para assinalar a remoção temporária?  

A) Cópia do documento.  

B) Guia.  

C) Ficha remissiva.  

D) Guia-fora.  

E) Ficha-fora.  

158 

De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), “o conjunto de documentos de uma mesma 

proveniência” é considerado:  

A) documento.  

B) item documental.  

C) fundo.  

D) gênero documental.  

E) espécie.  

159 

Foi nomeado um técnico de arquivo para trabalhar na Prefeitura Municipal de Duas Barras. Seu chefe lhe entregou um 

instrumento de trabalho que trata da “destinação”, aprovado por autoridade competente, que determina prazos e condições 

de guarda tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos. De acordo com o Dicionário 

Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), o instrumento usado foi:  

A) tabela de equivalência.  

B) termo de eliminação.  

C) tabela topográfica.  

D) tabela de temporalidade.  

E) tabela de descarte.  

160 

O chefe do arquivo da Prefeitura Municipal de Duas Barras solicitou ao técnico de arquivo que organizasse os documentos pelo 

“método alfabético por assunto”. Porém, o servidor ficou em dúvida em relação à maneira de como dispor os documentos. 

Considerando que os documentos serão ordenados conforme a sequência rigorosa das letras, ele adotará o método:  

A) alfabético por assunto ordem enciclopédica.  

B) alfabético por assunto ordem original.  

C) alfabético por assunto ordem dicionária.  

D) alfabético por assunto ordem principal.  

E) alfabético por assunto ordem de letras.  

161 

Na era da informação, para um arquivo cumprir suas funções básicas – “de guardar e preservar os documentos, de modo a 

serem utilizados para atender a interesses de pessoas físicas ou jurídicas” (Bellotto, 2006), deverão ser adotados alguns 

cuidados com o ambiente onde eles serão armazenados, como:  

A) manter a umidade relativa do ar alta.  

B) evitar a circulação do ar no ambiente.  

C) manter foco de luz diretamente sobre o documento.  
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D) garantir a limpeza e higienização do local.  

E) manter a temperatura do ambiente entre 27º e 30º.  

162 

O conjunto de procedimentos específicos para recuperação e reforço de documentos deteriorados e danificados é chamado de:  

A) conservação.  

B) restauração.  

C) preservação.  

D) reintegração.  

E) recuperação.  

163 

Quanto à extensão de sua atuação, os arquivos são classificados em:  

A) setoriais e gerais ou centrais.  

B) individuais e especializados.  

C) setoriais e regionais.  

D) privados e públicos.  

E) diretos e indiretos.  

164 

Considerando o método de arquivamento geográfico por Cidade, assinale a alternativa que virá por último no método de 

alfabetação.  

A) Cachoeiro de Itapemirim – Espírito Santo – Silva, Maria.  

B) Vitória – Espírito Santo – Silva, Carla.  

C) Alegre – Espírito Santo – Peixoto, Carlos.  

D) Guaçuí – Espírito Santo –Alonso, Pedro.  

E) Linhares – Espírito Santo –Alves, Leo.  

165 

O processo que na organização de arquivos permanentes, consiste na ordenação – estrutural ou funcional – dos documentos 

em fundos, na ordenação das séries dentro dos fundos e, se necessário, dos itens documentais dentro das séries, denomina-se:  

A) desclassificação.  

B) triagem.  

C) arranjo.  

D) classificação.  

E) avaliação. 

166 

O resultado do processo de reprodução em filme, de documentos, dados e imagens, por meios fotográficos ou eletrônicos, em 

diferentes graus de redução denomina-se:  

A) inventário.  

B) catálogo.  

C) dossiê.  

D) índice.  

E) microfilme. 

167 

Assinale a opção correta de arquivamento, pelo método alfabético, para o nome PROFESSOR FERNANDO CARLOS DA SILVA 

JUNIOR.  

A) Silva Junior, Fernando Carlos da (Professor).  

B) Junior, Professor Fernando Carlos da Silva.  

C) da Silva Junior, Fernando Carlos (Professor).  

D) Silva Jr., Professor Fernando Carlos da.  

E) Professor Silva Jr., Fernando Carlos da.  

168 

Levantamento de dados, análises dos dados coletados, planejamento, implantação e acompanhamento são etapas para a:  

A) investigação dos documentos.  

B) incineração dos documentos.  

C) organização de arquivos.  
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D) gestão estratégica do acervo documental.  

E) distribuição dos arquivos.  

169 

O trabalho de um arquivo somente se completa com a elaboração de instrumentos de pesquisa, que consistem na descrição e 

na localização dos documentos no acervo. Estes instrumentos, meios de disseminação e recuperação da informação utilizados 

pelos arquivos, permitem a identificação, localização ou consulta a documentos de pesquisa. Assinale a alternativa que 

apresenta exemplos destes instrumentos:  

A) jornal, almanaque e periódico especializado.  

B) inventário, guia, repertório e catálogo.  

C) dicionário especializado, guia e cartulário.  

D) atlas, repertório e cartulário.  

E) periódico especializado, jornal e catálogo.  

170 

Na organização dos documentos de um arquivo, utilizamos mais de um método de arquivamento. Considerando que o Instituto 

Brasileiro de Museus – IBRAM, possa estabelecer escritórios ou dependências em outras unidades da Federação, é 

recomendável a utilização do método de arquivamento que tem como principal elemento a ser considerado para a recuperação 

da informação, a procedência. Assinale o método que melhor atenda a esta proposta:  

A) Dicionário.  

B) Alfanumérico.  

C) Alfabético.  

D) Numérico cronológico.  

E) Geográfico.  

171 

A Teoria das Três Idades classifica os documentos de acordo com a frequência de uso por suas entidades produtoras e a 

identificação de seus valores primários e secundários. O arquivo que guarda documentos consultados com frequência, devido 

ao seu uso funcional, administrativo e jurídico é chamado:  

A) Inativo.  

B) Intermediário.  

C) Permanente.  

D) Terciário.  

E) Corrente.  

172 

Estamos na “era da informação, da comunicação e da imagem, ditando regras para a sociedade” (Homem & Realidade – O 

processo embrionário da criação dos museus). Portanto, o suporte documental mudou e se apresenta de diversas formas. Ao 

optarmos por utilizar documentos eletrônicos, é correto afirmar que:  

A) necessitam de sinais de validação para serem considerados autênticos.  

B) ocupam pouco espaço, dispensando avaliação.  

C) compete aos técnicos de informática a gestão eletrônica de documentos-GED.  

D) para sua conservação e leitura são utilizados os mesmos critérios dos documentos em suporte papel.  

E) as informações contidas nos documentos eletrônicos possuem longo prazo de durabilidade. 

173 

De acordo com Paes (2006), “durante muito tempo as noções de arquivo, biblioteca e museu se confundiam, não só pela 

finalidade e forma física dos documentos, mas também porque estas instituições tinham o mesmo objetivo. Muito embora as 

três tenham a função de guardar, seus objetivos são diferentes.” Em relação ao arquivo é correto afirmar:  

A) órgão colecionador, em cujo acervo as unidades estão reunidas pelo conteúdo.  

B) órgão receptor e em seu acervo os conjuntos documentais estão reunidos segundo sua origem e função.  

C) órgão receptor, isto é, a coleção é artificial e classificada segundo a natureza do material e a finalidade específica da instituição.  

D) órgão colecionador ou referenciador, a coleção é formada por originais ou de reproduções referentes a determinada 

especialidade.  

E) órgão colecionador e em seu acervo os conjuntos documentais estão reunidos segundo sua origem e função.  

174 No acervo do IBRAM existem diferentes gêneros documentais, que exigem processamento técnico específico. O Arquivista que 
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foi nomeado para trabalhar no arquivo encontrou os seguintes tipos de documentais: portarias, mapas e gravuras. Eles 

pertencem aos gêneros:  

A) audiovisual, textual e bibliográfico.  

B) textual, filmográfico e iconográfico.  

C) textual, cartográfico e iconográfico.  

D) textual, bibliográfico e iconográfico.  

E) bibliográfico, textual e cartográfico.  

175 

O órgão internacional que representa os museus é o Conselho Internacional de Museus – ICOM. O Órgão Central do Sistema 

Nacional de Arquivos, determinado pela Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, Art. 26, é o:  

A) Arquivo Nacional.  

B) Gabinete Civil da Presidência da República.  

C) Sistema Nacional de Arquivos – SINAR.  

D) Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ.  

E) Ministério da Justiça 

176 

Quando uma instituição é extinta, suas atividades são cessadas. Com isto, não irão juntar mais documentos ao seu conjunto 

documental. Quando isto ocorre, podemos dizer que se trata de um “Fundo”:  

A) extinto.  

B) fechado.  

C) cessado.  

D) fixo.  

E) permanente.  

177 

Nos arquivos, recomenda-se que alguns princípios sejam adotados. Considere o seguinte princípio da Arquivologia: “um arquivo 

deve conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa ou família que o produziu.” Este princípio é denominado:  

A) da proveniência.  

B) da pertinência.  

C) do respeito à ordem original.  

D) da jurisdição.  

E) da legalidade.  

178 

Os documentos que por sua natureza possuem informações de conhecimento restrito, chamam-se:  

A) sigilosos.  

B) importantes.  

C) ostensivos.  

D) ordinários.  

E) gerais.  

179 

Cabe ao Protocolo, após receber um documento, proceder à(ao):  

A) certificação e encaminhamento.  

B) registro, classificação, movimentação e expedição.  

C) recolhimento e arquivamento.  

D) redação, classificação e expedição.  

E) destinação e transferência.  

180 

Considere os nomes a seguir:  

1. Alberto Soares Júnior  

2. João Castelo Branco  

3. Everaldo Santo Cristo  

4. Dr. Alexandre Silva  

5. Maria Cardoso Silva  
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O nome arquivado corretamente, segundo o método alfabético, é:  

A) Júnior, Alberto Soares  

B) Branco, João Castelo  

C) Santo Cristo, Everaldo  

D) Silva, Dr. Alexandre  

E) Cardoso Silva, Maria  

181 

Assinale a alternativa que possui uma característica do arquivo permanente:  

A) consulta frequente.  

B) segunda idade.  

C) consulta não frequente.  

D) acesso liberado ao público.  

E) caráter transitório.  

182 

O método geográfico de arquivamento é utilizado quando a origem ou o local de procedência é dado relevante. De acordo com 

os nomes a seguir, assinale a alternativa com a ordem correta de arquivamento, utilizando este método, em que os 

documentos são organizados por estado.  

1. Alberto Pinheiro - Cacoal - Rondônia  

2. João Silva - Porto Velho - Rondônia  

3. Maria Souza - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro  

A) 1, 3 e 2  

B) 1, 2 e 3  

C) 2, 1 e 3  

D) 3, 1 e 2  

E) 3, 2 e 1  

183 

Diferentes formas de documentos são produzidas e recebidas nas instituições. Uma forma de documento que antes da sua 

feição definitiva apresenta texto passível de modificações é:  

A) carta.  

B) minuta.  

C) cópia.  

D) original.  

E) rascunho.  

184 

O gênero dos documentos está ligado à maneira de representá-los, de acordo com seus diversos suportes. Assinale a alternativa 

que apresenta um exemplo de gênero textual.  

A) Fotografia.  

B) Mapa.  

C) Gráfico.  

D) Relatório.  

E) Plantas  

185 

É o conjunto organizado de documentos produzidos ou recebidos pela instituição ao longo de suas atividades, com a finalidade 

de organizá-los e facilitar-lhes o acesso.  

A) Biblioteca.  

B) Informação.  

C) Arquivo.  

D) Museu.  

E) Depósito.  

186 
A organização de arquivos, como de qualquer outro setor de uma instituição , pressupõe o desenvolvimento de várias etapas 

de trabalho. NÃO se caracteriza como uma das etapas da organização de arquivos:  
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A) levantamento de dados.  

B) conhecimento de pessoas.  

C) análise dos dados coletados.  

D) planejamento.  

E) implantação e acompanhamento.  

187 

Toda fonte de luz, seja ela natural ou artificial, emite radiação nociva aos materiais de acervos, provocando consideráveis danos 

em função da oxidação por ela ocasionada. São medidas preventivas, que devem ser adotadas para proteção dos acervos, COM 

EXCEÇÃO DE:  

A) não expor um objeto valioso por tempo prolongado.  

B) proteger objetos com filtros especiais.  

C) não colocar lâmpadas no interior das vitrines.  

D) manter nível de intensidade da luz o mais forte possível.  

E) utilizar vitrines que não danifiquem os documentos.  

188 

De acordo com o método alfabético (letra por letra), assinale a alternativa que corresponde à ordem correta de arquivamento 

dos nomes a seguir:  

1. Maria José Silva  

2. Mário Rodrigues Pereira  

3. José Santos Silveira  

4. Jonas Carvalho Pontes  

A) 4, 3, 1 e 2.  

B) 2, 4, 1 e 3.  

C) 3, 4, 2 e 1.  

D) 4, 1, 3 e 2.  

E) 2, 1, 4 e 3.  

189 

O sistema direto de arquivamento consiste na busca direta ao local de guarda do documento, sem o auxílio de índice ou 

quaisquer outros instrumentos de pesquisa. São métodos utilizados nesse sistema de arquivamento:  

A) numérico e cronológico.  

B) duplex e decimal.  

C) ideográfico e numérico.  

D) cronológico e decimal.  

E) alfabético e geográfico.  

190 

É o documento de valor jurídico que consiste no resumo fiel dos fatos, ocorrências e decisões de sessões, reuniões ou 

assembleias. Essa é a definição de:  

A) ata.  

B) memorando.  

C) parecer.  

D) ofício.  

E) carta.  

191 

É o arquivo em que se guardam os documentos que, mesmo sem movimentação, continuam objeto de consultas frequentes:  

A) de segunda idade.  

B) intermediário.  

C) transitório.  

D) corrente.  

E) permanente.  

192 
O método padronizado de arquivamento que utiliza o método alfabético acrescentando cores às letras é o:  

A) variadex.  
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B) automático.  

C) soudex.  

D) rôneo.  

E) mnemônico.  

193 

Na coluna I constam os métodos básicos de arquivamento. Estabeleça a correta correspondência com os principais elementos a 

serem considerados em um documento descrito na coluna II. 

Coluna I 

1. Alfabético 

2. Geográfico 

3. Numérico 

4. Ideográfico 

Coluna II 

( ) Local 

( ) Assunto 

( ) Nome 

( ) Número 

A sequência correta é: 

A) 2, 4, 1 e 3 

B).1, 4, 2 e 3 

C) 4, 3, 1 e 2 

D) 2, 1, 4 e 3 

E) 2, 4, 3 e 1 

194 

Dentre as operações de conservação dos documentos, a laminação é um método de: 

A) desinfestação. 

B) alisamento. 

C) restauração. 

D) limpeza. 

E) degradação 

195 

Um arquivista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) recebe a tarefa de arquivar as seguintes 

pastas:  

1 3° Congresso de Pedagogia Social  

2 IV Congresso Brasileiro de Educação  

3 Conferência Nacional de Educação  

4 VCongresso de Educação Especial  

5 Primeiro Congresso de História Nacional  

A ordenação alfabética correta dessas pastas é:  

A) 3, 2, 4, 5, 1  

B) 2, 4, 5, 3, 1  

C) 3, 5, 1, 2, 4  

D 2, 3, 4, 5, 1  

E) 5, 1, 2, 4, 3  

196 

Ao contrário das bibliotecas, dos museus e dos centros de documentação ou informação, nos arquivos os documentos são:  

A) unidos principalmente pelo conteúdo, em ilimitado número de cópias.  

B) colecionados por motivos educacionais e culturais, em uma única via.  

C produzidos e conservados com fins culturais e científicos, para instruir e educar.  

D adquiridos exclusivamente por compra e doação, em numerosos exemplares.  

E unidos pela proveniência, geralmente em exemplares únicos.  
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197 

Considere os seguintes nomes:  

Mário Castelo Branco  

Aníbal Barbosa Filho  

Carlos Villa-Lobos  

Ministro Gustavo Capanema  

Carlos Santo André  

De acordo com as regras de alfabetação, a ordenação correta dos nomes é:  

A) Barbosa, Aníbal Filho; Branco, Mário Castelo; Capanema, Gustavo (Ministro); Santo André, Carlos; Villa-Lobos, Carlos.  

B Castelo Branco, Mário; Capanema, Ministro Gustavo; Filho, Aníbal Barbosa; André, Carlos Santo; Villa-Lobos, Carlos.  

C Aníbal Barbosa Filho; Carlos Santo André; Carlos Villa-Lobos; Mário Castelo Branco; Ministro Gustavo Capanema.  

D Barbosa Filho, Aníbal; Capanema, Gustavo (Ministro); Castelo Branco, Mário; Santo André, Carlos; Villa-Lobos, Carlos.  

E André, Carlos Santo; Branco, Mário Castelo; Capanema, Gustavo (Ministro); Filho, Aníbal Barbosa; Villa-Lobos, Carlos.  

198 

Os métodos de arquivamento de documentos se dividem em duas grandes classes, conforme apresentado na coluna I. 

Estabeleça a correta correspondência com as subdivisões da Coluna II.  

Coluna I  

1 básicos  

2 padronizados  

Coluna II  

( ) numéricos  

( ) alfabéticos  

( ) automáticos  

( ) ideográficos  

( ) geográficos  

A sequência correta é:  

A) 1, 2, 1, 1, 2  

B) 1, 1, 2, 2, 2  

C) 1, 1, 2, 1, 1  

D) 2, 1, 1, 2, 1  

E) 2, 2, 1, 1, 1  
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No âmbito arquivístico, suporte é a base em que a informação é registrada. Notadamente, nos arquivos administrativos do 

Poder Público o papel é ainda hoje o suporte mais utilizado. São tipos de suporte de informação, EXCETO:  

A) filme.  

B fita magnética.  

C disco óptico.  

D) caderno.  

E película fotográfica 
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Os desenhos e slides em forma de imagem estática são documentos do gênero:  

A) iconográfico.  

B) micrográfico.  

C) paleográfico.  

D) informático.  

E) filmográfico.  
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Os contratos de trabalho e os editais de licitação, como documentos, são exemplos de:  

A) unidade.  

B) forma.  

C) formato.  

D) espécie.  
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E) tipo.  
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São atividades inerentes ao setor de protocolo, EXCETO:  

A) autuação.  

B) movimentação.  

C) classificação.  

D) recebimento.  

E) armazenamento.  
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Do ponto de vista da arquivística, a natureza dos documentos relaciona-se, em um primeiro momento, ao material constituinte 

do acervo e, num segundo momento, ao conteúdo específico do mesmo. Assim, um arquivista do IFRR ao analisar os arquivos a 

partir da natureza dos documentos que os constituem deverá classificá-los como:  

A) público e privado.  

B setorial e central.  

C) administrativo e histórico.  

D) ostensivos e sigilosos.  

E) especial e especializado.  
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Analise os seguintes itens relacionados à conservação e preservação de documentos arquivísticos.  

I. a desinfestação deve ser entendida como o processo de inibição da atividade de poluição atmosférica.  

II. a higienização ou limpeza é a retirada, por meio de técnicas apropriadas, de poeira, sujidades e outros resíduos.  

III grampos, clipes e colchetes metálicos devem ser evitados, pois eles tendem a enferrujar e danificar os documentos.  

IV. a exposição dos documentos à luz natural deve ser incentivada, pois a luz solar apenas protege os documentos.  

V todos os materiais encontrados nos acervos são higroscópicos, isto é, absorvem e liberam umidade muito facilmente.  

As quantidades de itens corretos é igual a:  

A) 1  

B) 2  

C) 3  

D) 4  

E) 5  
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A disciplina arquivística também se preocupa com a manutenção da integridade dos documentos ao longo das épocas, tendo-se 

em vista assegurar o acesso futuro a tais arquivos. O conjunto de procedimentos específicos que visam à estabilização ou à 

reversão de danos físicos ou químicos adquiridos pelo documento ao longo do tempo e do uso, intervindo de forma a não 

comprometer a sua integridade e o seu caráter histórico é chamado:  

A) plastificação.  

B restauração.  

C) desinfestação.  

D) velatura.  

E) encapsulação.  
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Em Arquivologia, as fases da gestão de documentos são três. A fase que inclui as atividades de protocolo, de organização e 

arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, bem como a elaboração de normas de acesso à documentação 

e à recuperação de informações, indispensáveis ao desenvolvimento das funções administrativas das instituições é a:  

A) utilização.  

B) produção.  

C) avaliação  

D) eliminação.  

E) inclusão.  

207 
No âmbito da Arquivologia, a recomendação que exige que os fundos arquivísticos devam ser preservados sem dispersão, 

mutilação, alienação, destruição ou acréscimos indevidos ou não autorizados, denomina-se princípio da:  
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A) especificidade.  

B) indivisibilidade.  

C) unicidade.  

D) proveniência.  

E) cumulatividade 

 

GABARITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B C A C B D D D C A D A E B D C D D B A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

E E C B D A C A D C E D B D B E A C B B 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

C D D A C B D A C A D E C A D E A C A A 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

C B E B D C E D C E B B C B B E A D C A 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

B E B D A E B A A E B C A C D B A C D A 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

D E E C E A B D A D B A B C E D B A C A 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

B A A B E A D E B D C A C D E C E D A B 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

A C B C B D E D B B C B A A C B D C D C 

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 

D B A B C E A C B E E A B C D B C A B C 

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 

D E E D C B D B E A D A A C A E D C D A 

201 202 203 204 205 206 207                           

E E E B B A B                           
 


