
 

 

PROVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH - 2018 
 
Em relação a conceitos de arquivologia, legislação, protocolos, classificação, arquivamento e 
ordenação de documentos, julgue os itens seguintes. 
 
91 O termo arquivo pode ser utilizado para denominar o local onde um acervo documental será 
conservado, bem como para designar um órgão governamental cuja finalidade é guardar e conservar 
documentações. 
 
QUESTÃO CORRETA 
 
Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 27), arquivo, por ser 

considerado um termo polissêmico, pode ser: 

1 - Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, 

pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte.  

2 - Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a conservação e 

o acesso a documentos.  

3 - Instalações onde funcionam arquivos.  

4 - Móvel destinado à guarda de documentos. 

 
92 O Conselho Nacional de Arquivologia tem por responsabilidade cuidar de decretos 
regulamentadores relativos à lei que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e 
Privados. 
 
QUESTÃO CORRETA 
 
Segundo art. 1º do decreto 4.073/2002, o Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, órgão colegiado, 

vinculado ao Arquivo Nacional, criado pelo art. 26 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, tem por 

finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, bem como exercer orientação 

normativa visando à gestão documental e à proteção especial aos documentos de arquivo. 

 

Apesar de o gabarito ter sido lançado como correto, discordo da resposta oficial, pois a denominação 

correta do colegiado é CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, não de Conselho Nacional de 

Arquivologia. 

 
93 As atividades de protocolo, expedição e arquivos correntes são similares, motivo pelo qual devem 
funcionar de forma integrada. 
 
QUESTÃO ERRADA 
 
As atividades de protocolo, expedição e arquivo corrente são atividades consideradas distintas, 

mas que devem funcionar de forma integrada. 

 



 

 

94 Realizar o estudo de um documento mediante a leitura do assunto tratado é um procedimento 
adotado para realizar a classificação documental. 
 
QUESTÃO CORRETA 
 
Segundo o disposto na Resolução n. 14 do CONARQ (2001, p. 14), a classificação deve ser realizada por 

servidores treinados, de acordo com as seguintes operações:  

a) ESTUDO: consiste na leitura de cada documento, a fim de verificar sob que assunto deverá ser 

classificado e quais as referências cruzadas que lhe corresponderão. A referência cruzada é um 

mecanismo adotado quando o conteúdo do documento se refere a dois ou mais assuntos.  

b) CODIFICAÇÃO: consiste na atribuição do código correspondente ao assunto de que trata o 

documento. 

 
95 Para constituir um dossiê relativo a licitação de medicamentos, o processo de junção dos tipos de 
documentos relativos ao assunto denomina-se ordenação. 
 
QUESTÃO CORRETA 
 
Segundo Marilena Leite Paes (2004, p. 100), ordenação é a disposição dos documentos de acordo com 

a classificação e a codificação dadas. Um dos seus objetivos é a racionalização do trabalho, reunindo 

os documentos de uma mesma pessoa ou sobre o mesmo assunto. 

 
Julgue os próximos itens, referentes a tabela de temporalidade, acondicionamento, 
armazenamento, preservação e conservação de documentos em arquivo. 
 
96 A tabela de temporalidade do arquivo de uma instituição pública deve contemplar informações 
relativas à eliminação ou à guarda permanente dos documentos, além dos prazos de permanência 
em cada fase de arquivamento. 
 
QUESTÃO CORRETA 
 
Segundo o disposto na Resolução n. 14, do CONARQ (2001, p. 43), a Tabela de Temporalidade é um 

instrumento arquivístico resultante de avaliação, que tem por objetivos definir prazos de guarda e 

destinação de documentos, com vista a garantir o acesso à informação a quantos dela necessitem. Sua 

estrutura básica deve necessariamente contemplar os conjuntos documentais produzidos e recebidos 

por uma instituição no exercício de suas atividades, os prazos de guarda nas fases corrente e 

intermediária, a destinação final – eliminação ou guarda permanente –, além de um campo para 

observações necessárias à sua compreensão e aplicação. 

 
97 Em documentos mantidos em arquivos permanentes, as reações químicas devido aos materiais 
utilizados nos invólucros são situações esperadas, mas praticamente impossíveis de ser evitadas. 
 
QUESTÃO ERRADA 



 

 

 
De acordo com as Recomendações para a Produção e o Armazenamento de Documentos de Arquivo, 

do CONARQ (2000, p. 14), os documentos devem ser acondicionados em mobiliário e invólucros 

apropriados, que assegurem sua preservação. A escolha deverá ser feita observando-se as 

características físicas e a natureza de cada suporte. A confecção e a disposição do mobiliário deverão 

acatar as normas existentes sobre qualidade e resistência e sobre segurança no trabalho.  

Os documentos de valor permanente que apresentam grandes formatos, como mapas, plantas e 

cartazes, devem ser armazenados horizontalmente, em mapotecas adequadas às suas medidas, ou 

enrolados sobre tubos confeccionados em cartão alcalino e acondicionados em armários ou gavetas. 

Nenhum documento deve ser armazenado diretamente sobre o chão. 

As mídias magnéticas, como fitas de vídeo, áudio e de computador, devem ser armazenadas longe de 

campos magnéticos que possam causar a distorção ou a perda de dados. O armazenamento será 

preferencialmente em mobiliário de aço tratado com pintura sintética, de efeito antiestático.  

As embalagens protegem os documentos contra a poeira e danos acidentais, minimizam as variações 

externas de temperatura e umidade relativa e reduzem os riscos de danos por água e fogo em casos 

de desastre.  

As caixas de arquivo devem ser resistentes ao manuseio, ao peso dos documentos e à pressão, caso 

tenham de ser empilhadas. Precisam ser mantidas em boas condições de conservação e limpeza, de 

forma a proteger os documentos. 

As medidas de caixas, envelopes ou pastas devem respeitar formatos padronizados, e devem ser 

sempre superiores às dos documentos que irão abrigar. 

Todos os materiais usados para o armazenamento de documentos permanentes devem manter-se 

quimicamente estáveis ao longo do tempo, não podendo provocar quaisquer reações que afetem a 

preservação dos documentos. Os papéis e cartões empregados na produção de caixas e invólucros 

devem ser alcalinos e corresponder às expectativas de preservação dos documentos. No caso de caixas 

não confeccionados em cartão alcalino, recomenda-se o uso de invólucros internos de papel alcalino, 

para evitar o contato direto de documentos com materiais instáveis. 

 
98 É adequado o arquivamento, em um mesmo local, de maneira conjunta, de documentos 
pertencentes a uma instituição hospitalar compostos por gravações em pendrives, documentos 
impressos e microfilmes. 
 
QUESTÃO ERRADA 
 
De acordo com as Recomendações para a Produção e o Armazenamento de Documentos de Arquivo, 

do CONARQ (2000, p. 11), nas áreas de depósito, os documentos devem ser armazenados 

separadamente, de acordo com o seu suporte e suas especificidades, a saber:  



 

 

- Documentos textuais, como manuscritos e impressos;  

- Documentos encadernados; - documentos textuais de grande formato; 

- Documentos cartográficos, como mapas e plantas arquitetônicas;  

- Documentos iconográficos, como desenhos, gravuras e cartazes;  

- Documentos em meio micrográfico;  

- Documentos fotográficos; - documentos sonoros;  

- Documentos cinematográficos;  

- Documentos em meios magnéticos e ópticos. 

Os filmes em bases de nitrato e de acetato de celulose devem ser armazenados separadamente, de 

acordo com sua base e condição de preservação. 

 
99 A estrutura para armazenamento e conservação de documentos em arquivo deve apresentar 
facilidade para acesso, acondicionamento, manuseio e transporte dos materiais. 
 
QUESTÃO CORRETA 
 
De acordo com as Recomendações para a Produção e o Armazenamento de Documentos de Arquivo, 

do CONARQ (2000, p. 7), a estrutura contempla seis princípios que devem ser observados para 

assegurar a preservação dos documentos de arquivo, a saber:  

- Produção e acesso: nos processos de produção, tramitação, organização e acesso aos documentos, 

deverão ser observados procedimentos específicos, de acordo com os diferentes gêneros 

documentais, com vistas a assegurar sua preservação durante o prazo de guarda estabelecido na 

tabela de temporalidade e destinação.  

- Áreas de armazenamento: todos os documentos devem ser armazenados em locais que apresentem 

condições ambientais apropriadas às suas necessidades de preservação, pelo prazo de guarda 

estabelecido em tabela de temporalidade e destinação.  

- Condições ambientais: quanto às condições climáticas, as áreas de pesquisa e de trabalho devem 

receber tratamento diferenciado das áreas dos depósitos, as quais, por sua vez, também devem se 

diferenciar entre si, considerando-se as necessidades específicas de preservação para cada tipo de 

suporte.  

- Acondicionamento: os documentos devem ser acondicionados em mobiliário e invólucros 

apropriados, que assegurem sua preservação. A escolha deverá ser feita observando-se as 

características físicas e a natureza de cada suporte. A confecção e a disposição do mobiliário deverão 

acatar as normas existentes sobre qualidade e resistência e sobre segurança no trabalho.  

- Manuseio e transporte: o manuseio requer cuidados especiais, tanto pelos técnicos, durante o 

tratamento dos documentos, quanto pelos usuários, merecendo recomendações afixadas nas salas de 

trabalho e de consulta.  



 

 

- Segurança: toda instituição arquivística deve contar com um Plano de Emergência escrito, 

direcionado para a prevenção contra riscos potenciais e para o salvamento de acervos em situações 

de calamidade com fogo, água, insetos, roubo e vandalismo. 

 
100 Para a definição dos locais mais adequados ao armazenamento de documentos, é possível 
estabelecer critérios restritos ao ambiente interno do depósito, uma vez que as áreas externas 
extrapolam a capacidade de averiguação do profissional de arquivologia. 
 
QUESTÃO ERRADA 
 
Com base na literatura arquivística, os aspectos externos também devem ser levados em consideração 

pelo profissional de arquivologia quando da decisão sobre a instalação de um arquivo e o consequente 

armazenamento de documentos. 

De acordo com as Recomendações para a Produção e o Armazenamento de Documentos de Arquivo, 

do CONARQ (2000, p. 9), a localização de um depósito de arquivo deve prever facilidades de acesso e 

de segurança contra perigos iminentes, evitando-se, por exemplo:  

- Áreas de risco de vendavais e outras intempéries, e de inundações, como margens de rios e subsolos;  

- Áreas de risco de incêndios, próximas a postos de combustíveis, depósitos e distribuidoras de gases, 

e construções irregulares;  

- Áreas próximas a indústrias pesadas com altos índices de poluição atmosférica, como refinarias de 

petróleo;  

- Áreas próximas a instalações estratégicas, como indústrias e depósitos de munições, de material 

bélico e aeroportos. 

Em consonância com o exposto no parágrafo anterior, a publicação “Recomendações para a 

Construção de Arquivos”, do CONARQ (2000, p. 5), apresenta a seguinte orientação:  

A escolha do local de um arquivo deve levar em consideração a ambiência adequada para a 

preservação dos acervos e o desenvolvimento de suas funções como um todo. Nesse sentido, é 

também necessário assegurar facilidades de acesso e comunicação. O terreno destinado à construção 

de um edifício para arquivo deve ser seco, livre de risco de inundação, deslizamentos e infestações de 

térmitas. Assim, devem ser evitadas áreas propensas a perigos para a segurança e a preservação dos 

acervos, tais como:  

· Proximidade com o mar, zonas pantanosas, rios ou locais sujeitos a inundações;  

· Terrenos e subsolos úmidos;  

· Regiões de fortes ventos e tempestades;  

· Regiões de ventos salinos e com resíduos arenosos;  

· Proximidade com indústrias que liberam poluentes; · proximidade com usinas químicas, elétricas e 

nucleares;  



 

 

· Proximidade com linhas de alta tensão;  

· Proximidade com entrepostos de materiais inflamáveis e explosivos;  

· Terminais de tráfego aéreo e terrestre; e  

· Áreas de intenso tráfego sujeitas à trepidação, ruído e poluição.  

No caso de novas construções, recomenda-se que antes da elaboração do projeto sejam solicitados 

estudos geotécnicos sobre as condições do terreno.  

Em edifícios já existentes, as recomendações anteriores também se aplicam, no que diz respeito ao 

estudo das condições do prédio em relação ao solo e seu entorno. Há edifícios que apresentam focos 

de umidade e de insetos vindos do solo, que certamente irão colocar em risco a documentação a ser 

preservada. Outros fatores importantes são as condições de resistência a cargas e a necessidade de 

expansão, esta não só vinculada às limitações do terreno, como também às limitações legais de uso, 

de alterações e adequações, muitas vezes impostas aos edifícios tombados. 
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