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PROVA CFO DF 

 

71. Ao separar os documentos por órgãos, empresas ou instituições 

que lhes deram origem, está se aplicando o princípio do respeito aos 

fundos.  

Errado.   

Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, pág. 136, o 

princípio da proveniência é o princípio básico da arquivologia, segundo o qual 

“o arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve 

ser misturado aos de outras entidades produtoras”.  

 

72. A conservação do arranjo dado pela entidade que produziu os 

arquivos estabelece o princípio da reversibilidade. 

Errado.  

Esse conceito é o do princípio do respeito à ordem original. O princípio da 

reversibilidade postula que qualquer intervenção feita em um documento 

possa ser desfeita.  

 

73. O conjunto de documentos de uma mesma proveniência é 

chamado fundo. 

Certo.  

Esse é o conceito de fundo segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística, pág. 97.  

 

74. Os mapas, as plantas, os perfis, e as fotografias aéreas fazem 

parte do gênero documental bibliográfico. 

Errado.  

Esses são formatos do documento e não de gênero. Formato é a configuração 

física de um suporte, de acordo com a natureza e o modo como foi 

confeccionado”. Ex: caderno, mapas, cartaz, folha, livro, rolo de filme, mapa, 

plantas. 

 

75. O documento ostensivo é aquele que não apresenta restrição de 

acesso.  
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Certo.  

Exatamente isso. Questão do tipo conceito. Não há nada o que acrescentar. 

 

76. A tabela de temporalidade é fundamentada no princípio da 

proveniência.  

Errado.  

Essa é uma pegadinha que se a gente não lembrar dela. Pode-se cair 

facilmente, pois é sutil. 

Quando pensarmos em tabela de temporalidade devemos associar a teoria 

das 3 idades. 

Quando pensarmos em classificação de documentos devemos associar ao 

princípio da proveniência. 

Sendo assim, vamos para o mnemônico para nunca mais esquecer. 

 

Tabela de TEMPORALIDADE → rima com três IDADES 

Na classificação → o princípio está na mão 

 

77. O conjunto de procedimentos e operações técnicas cuja interação 

permite a eficiência e a eficácia na produção, na tramitação, no uso, 

na avaliação, no arquivamento, e na destinação dos documentos, é o 

sistema de gestão de documentos.  

Certo. 

Fixem o conceito de gestão documental da Lei 8.159/91 no Art. 3º que ele 

será bem útil nessas horas. 

 

78. A organicidade é um agrupamento de termos correlatos por 

entrada gerais.  

Errado.  

Organicidade vem de orgânico. Significa dizer que os documentos são 

produzidos no decorrer das atividades desempenhadas pela entidade ou 

pessoa.   

 

79. A minuta de um documento é o resultado da reprodução deste 

documento. 

Errado 
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Segundo o E-arq. Brasil, pág. 101. 

Minuta/rascunho (pré-original): é a versão preliminar do documento;  

Original: é o primeiro documento completo e efetivo;  

Cópia: é resultado da reprodução do documento. 

 

80. A versão final de um documento é o original. 

Certo.  

Conforme os conceitos acima. 

 

81. Umas das fases básicas de documentos é a destinação, em que se 

decide quais documentos serão eliminados e quais serão mantidos 

permanentemente. 

Certo.   

Na destinação o resultado é eliminação ou recolhimento. 

 

82. O plano ou código de classificação é o instrumento que contém os 

prazos de guarda. 

Errado. 

É a tabela de temporalidade.  

 

83. O prazo de guarda dos documentos nos arquivos correntes é 

estimado em anos. 

Certo.  

Segundo o Código de classificação e tabela de temporalidade e destinação de 

documentos relativos às atividades-meio do Poder Executivo Federal, pág. 

14, os prazos devem ser definidos, preferencialmente, em anos, tanto na fase 

corrente como na fase intermediária. 

 

84. A classificação dos documentos de arquivo deve levar em conta a 

espécie documental. 

Errado.  

Deve ser feita em relação a função. 
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85. O processo de avaliação determina os prazos de guarda e a 

destinação final dos documentos.  

Certo.  

Sim. Através da aplicação da tabela de temporalidade. 

 

86. As massas documentais acumuladas são formadas a partir da 

aplicação da tabela de temporalidade.  

Errado. 

O instrumento utilizado nas massas documentais acumuladas é o plano de 

destinação. 

 

87. A operação de enviar os documentos ao arquivo intermediário é 

conhecida como transferência. 

Certo.   

Transferência é a movimentação para o arquivo intermediário e recolhimento 

ao arquivo permanente. 

 

88. No arquivo corrente predomina o valor informativo dos 

documentos. 

Errado.  

O valor informativo pertence aos documentos do arquivo permanente. 

 

89. São atividades do protocolo o recebimento e a classificação. 

Certo.  

As atividades de protocolo são: recebimento, registro, classificação, controle 

da tramitação e expedição dos documentos. 

 

90. Todo documento é registrado no setor de protocolo, independente 

de serem ostensivos, sigilosos ou particulares.  

Errado.  

Os sigilosos e particulares não são abertos. 
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91. O arquivo permanente constitui-se de documentos remanescentes 

da eliminação criteriosa estabelecida pelo quadro de arranjo. 

Errado.  

Segundo a Lei 8159/91  

Art. 8º § 3º consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de 

valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente 

preservados.  

 

92. A ordenação dos arquivos permanentes deve ser feita por fundos. 

Certo. 

Segundo Bellotto, pag. 127, é indispensável que a ordenação de arquivos 

permanentes de faça por fundos, pois é inadmissível que os documentos 

sejam arranjados por assunto, por ordem cronológica, por formatos ou 

suportes. 

 

93. Para constituir um fundo de arquivo, o órgão, a entidade ou a 

instituição necessita de um sistema informatizado. 

Errado.  

Não há essa necessidade. 

 

94. O objetivo principal de um arquivo permanente é o de preservar 

os documentos identificados com valor secundário. 

Certo.  

Valor histórico, probatório e informativo. 

 

95. O desempenho sistemático de uma operação ou sequência de 

operações é a definição de arranjo.  

Errado 

Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, pág.37, arranjo 

é a sequência de operações intelectuais e físicas que visam à organização dos 

documentos de um arquivo, de acordo com um plano ou quadro previamente 

estabelecido. 
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96. Facilitar o acesso e o intercâmbio de 

informações em âmbito nacional e 

internacional é o objetivo principal da Norma Brasileira de Descrição 

Arquivística.  

Certo.  

Segundo a NOBRADE, pág. 10, esta norma estabelece diretivas para a 

descrição no Brasil de documentos arquivísticos, compatíveis com as normas 

internacionais em vigor ISAD(G) e ISAAR(CPF), e tem em vista facilitar o 

acesso e o intercâmbio de informações em âmbito nacional e internacional. 

 

97. A descrição, difundida pela Norma Brasileira de Descrição 

Arquivística, tem como pressuposto a repetição da informação. 

Errado.  

Segundo a NOBRADE, pág. 11, o pressuposto é não repetição da informação 

– com o objetivo de evitar redundância de informação em descrições 

hierarquicamente relacionadas. 

 

98. A área de identificação é uma das oito áreas que formam a Norma 

Brasileira de Descrição Arquivística.  

Certo.  

Segundo a NOBRADE, pág. 18. 

 

99. A obra destinada a orientação dos usuários no conhecimento e na 

utilização de fundos de arquivo é o inventário.  

Errado.  

O instrumento de pesquisa que o enunciado se refere é o guia. 

 

100. O instrumento de pesquisa que é elaborado através de um 

critério temático é o catálogo.  

Certo. 

Segundo o Dicionário Arquivístico de Terminologia Arquivística, pág.45, o 

catálogo é o instrumento de pesquisa organizado segundo critérios temáticos, 

cronológicos, onomásticos ou toponímicos, reunindo a descrição 
individualizada de documentos, pertencentes a um ou mais fundos, de forma 

sumária ou analítica.  
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101. A violação de sigilo de documentos implica em indenização pelo 

dano material ou moral.  

Certo.  

Conforme a lei 8.159/91 

Art. 6º - Fica resguardado o direito de indenização pelo dano material ou 

moral decorrente da violação do sigilo, sem prejuízo das ações penal, civil e 

administrativa. 

 

102. A legislação não contempla a gestão documental como dever do 

estado. 

Errado. 

A lei 8.159/91 

Art. 1º - É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial 

a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à 

cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e 

informação. 

 

103. Quando um órgão da Administração Pública Federal é extinto, os 

documentos são recolhidos ao Arquivo Nacional. 

Certo. 

Segundo a Lei 8159/9 

Art 7º§ 2º - A cessação de atividades de instituições públicas e de caráter 

público implica o recolhimento de sua documentação à instituição arquivística 

pública ou a sua transferência à instituição sucessora. 

 

104. O arquivo do estado do Rio de Janeiro é um arquivo federal. 

Errado. 

É um arquivo estadual. 

 

105. Os documentos de valor permanente podem ser digitalizados ou 

microfilmados, mas os originais não podem ser eliminados. 

Certo.  

Segundo a lei 8.159/91 
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Art. 10º - Os documentos de valor permanente são inalienáveis e 

imprescritíveis. 

 

106. A definição da Política Nacional de Arquivos cabe ao Ministério 

da Justiça e segurança pública. 

Errado. 

Cabe ao CONARQ segundo a lei 8.159/91. 

Art. 26 - Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), órgão 

vinculado ao Arquivo Nacional, que definirá a política nacional de arquivos, 

como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). 

107. O interesse público e social de arquivos privados é definido pelo 

Conselho Nacional de Arquivos. 

Certo. 

Segundo o decreto 4.073/2002 

Art 2º   IX - identificar os arquivos privados de interesse público e social, nos 

termos do art. 12 da Lei no 8.159, de 1991 

 

108. Os documentos públicos são identificados como arquivos ativo e 

arquivo descentralizado. 

Errado. 

Conforme a Lei 8.159. 

Art. 8. Os documentos públicos são identificados como correntes, 

intermediários e permanentes. 

 

109. Os documentos de caráter permanente do Poder Executivo 

Federal devem ser recolhidos ao Arquivo Nacional. 

Certo. 

De acordo com a Lei 8.159/91 

Art. 18 - Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos 

documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como 

preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda, e acompanhar 

e implementar a política nacional de arquivos. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm#art12
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110. Os arquivos privados, mesmo de interesse público e social, 

podem ser eliminados. 

Errado. 

Segundo o decreto 4.073  

Art. 26.  Os proprietários ou detentores de arquivos privados declarados de 

interesse público e social devem manter preservados os acervos sob sua 

custódia, ficando sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na 
forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos 

de valor permanente. 

 

111. A conservação compreende os cuidados com a conservação e 

com o local de guarda.  

Certo. 

Trecho retirado de PAES, pág. 141. 

 

112. O ar seco é ideal para a conservação dos documentos. 

Errado.  

Segundo PAES, pág. 141, o ar seco é um fator de enfraquecimento do papel. 

 

113. A luz artificial é menos danosa aos documentos que a luz 

natural. 

Certo. 

Segundo PAES, pág. 141, a luz do dia deve ser abolida na área de 

armazenamento porque não só acelera o desaparecimento das tintas, como 

enfraquece o papel. A própria luz artificial deve ser usada com parcimônia. 

 

114. A temperatura ideal para conservação e preservação dos 

documentos é acima de trinta graus.  

Errado 

Segundo PAES, pág. 141, a temperatura não deve sofrer oscilações, 

mantendo-se entre 20 e 22 graus. 

 

115. A limpeza dos documentos pode ser feita por meio de um pano 

macio, uma escova ou um aspirador de pó. 
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Certo. 

Literalmente o que diz PAES, pág. 142. 

 

116. O banho de gelatina é um dos processos de migração.  

Errado. 

Banho de gelatina é uma técnica de restauração. 

 

117. O método ideal de restauração é aquele que aumenta a 

resistência do papel ao envelhecimento natural.  

Certo 

Segundo PAES, pág. 144, as características da laminação são as que mais se 

aproximam do método ideal. 

 

118. O alisamento é o método de combate aos insetos mais eficiente. 

Errado. 

Segundo PAES, pág. 142. O método de combate aos insetos mais eficiente é 

a fumigação. 

 

119. No caso dos arquivos permanentes, um dos usos mais 

importantes do microfilme é o de preservar o original.  

Certo. 

 

120. A microfilmagem transforma um documento em um conjunto de 

bytes armazenados em um storage.  

Errado. 

A microfilmagem é a produção de imagens fotográficas de um imagens 

documento em documento formato altamente reduzido. 
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