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Questão 17

Questão 19

Observe o exemplo a seguir:

O instrumento de gestão que determina prazos para
transferência, recolhimento, eliminação e reprodução de
documentos é

Fundo Conselho Geral da Província (1824-1834)
Série 9 – Representações à Mesa
Caracterização: documento dirigido pelo Conselho Provincial
coletivamente ao Governo Imperial, de caráter congratulatório, de
estranheza ou de encaminhamento de resoluções. Datas-baliza:
1820-1834
Quantidade: 35 unidades documentais Notação: FCGP, S9, Lata 2.
O verbete acima integra que tipo de instrumento de pesquisa?

A)
B)
C)
D)
E)

Catálogo;
Guia de arquivo;
Guia de fontes;
Índice;

A)
B)
C)
D)
E)

o plano de classificação.
o instrumento de avaliação.
o termo de eliminação.
a listagem de eliminação.
a tabela de temporalidade.

Questão 20
O Sistema Nacional de Arquivos tem por finalidade
implementar a política nacional de arquivos públicos e
privados, visando à gestão, à preservação e ao acesso aos
documentos de arquivo. Compete aos integrantes do SINAR:

Inventário.

A)

Estimular a integração e modernização dos arquivos
públicos e privados.

B)

Garantir a guarda e o acesso aos documentos de valor
permanente.

C)

Promover o inter-relacionamento de arquivos públicos e
privados com vistas ao intercâmbio e à integração
sistêmica das atividades arquivísticas.

(...)

D)

Afora arrasar ou danificar imóveis tombados da cidade, a enchente
destruiu a maior parte dos arquivos dos prédios públicos, religiosos
e particulares, com perda de documentos, fotografias, livros,
cadernos de anotações e bens pessoais, entre outros elementos
constitutivos do conjunto compreendido pela memória social de uma
comunidade. A tragédia comprometeu parte importante do
patrimônio histórico e cultural de São Luiz do Paraitinga.

Zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais
e legais que norteiam o funcionamento e o acesso aos
arquivos públicos.

E)

Estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema
Nacional de Arquivos - SINAR, visando à gestão, à
preservação e ao acesso aos documentos de arquivos.

Questão 18
A inundação
O ano de 2010 começou em nossa região Sudeste sob fortes chuvas.
Em particular, no estado de São Paulo, registrou-se o maior nível de
água caída desde 1943 quando se iniciaram as medições
pluviométricas. O município de São Luiz do Paraitinga foi atingido
pela força de uma grande enchente, de violência sem registros em
sua história conhecida.

(SANTOS, João Rafael Coelho Cursino dos. O protagonismo da cultura no processo de
reconstrução da cidade de São Luiz do Paraitinga/SP. In: Anais do XXVI Simpósio
Nacional de História – ANPUH. São Paulo, julho 2011, pp. 2-3.)

Segundo as recomendações do Conselho Nacional de
Arquivos (CONARQ), para o resgate de acervos arquivísticos
danificados por água, além de procedimentos administrativos
e daqueles realizados na área atingida, é fundamental a
aplicação de ações específicas para o resgate de
documentos, tais como:

A)
B)
C)

D)

E)

Expor os documentos ao sol, para não causar danos às
fibras, por oxidação, considerados irreversíveis;
Congelar películas cinematográficas e documentos
fotográficos que sofreram danos por água, a fim de
evitar rigidez e rompimento pela perda de flexibilidade;
Colocar
documentos
fotográficos
e
películas
cinematográficas encharcadas em ambientes com
desumidificadores, para evitar deformações causadas
pela secagem rápida;
Colocar os encadernados em locais providos de
ventiladores, para que haja a renovação do ar, sem, no
entanto, direcioná-los para os documentos, o que
poderia danificá-los ainda mais;
Utilizar lâmpadas como fonte de calor para acelerar a
secagem dos documentos em papel, a fim de evitar o
ressecamento do suporte.

Questão 21

Uma das principais operações realizadas pelo arquivista que trabalha
com arquivos permanentes é o arranjo que, segundo Schellenberg, é
o “processo de agrupamento dos documentos singulares em
unidades significativas e o agrupamento, em relação significativa,
de tais unidades entre si”.
(Schellenberg, T. Documentos públicos e privados: arranjo e descrição. Rio de Janeiro:
FGV, 1980).

A expressão “em relação significativa” mencionada pelo autor
refere-se:

A)

à classificação de documentos;

B)

ao princípio da proveniência;

C)

à integridade arquivística;

D)

ao princípio da organicidade;

E)

à identificação de documentos.
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Questão 22

Questão 25

A Resolução CONARQ Nº 24, de 3 de agosto de 2006,
estabelece, entre as diretrizes para a transferência e o
recolhimento de documentos arquivísticos digitais para
instituições arquivísticas públicas:

“A meta principal de um operador de microfilmagem é
capturar em filme – com prazo limitado e com qualidade
aceitável – pelo menos o mesmo nível de informação que o
visível no objeto em mãos. (...) A diferença mais importante
entre a microfilmagem de materiais típicos de biblioteca e a
de materiais de arquivo está na não linearidade destes
últimos”. (ELKINGTON, Nancy E. Manual do RLG para
microfilmagem de arquivos. 2ªed. Rio de Janeiro: Arquivo
Nacional, 2001. p. 64. (CPBA, 53 – Reformatação).

A)

estar no formato de arquivo digital PDF.

B)

vir acompanhados de declaração de autenticidade
emitida pelo elaborador do documento, que permita
avaliar e atestar a autenticidade dos documentos.

C)

vir acompanhados de assinatura do arquivista da
instituição arquivística na sua esfera de competência.

D)

vir acompanhados da tabela de temporalidade em duas
vias, sendo que uma ficará permanentemente com o
órgão ou entidade responsável pela transferência ou
recolhimento e a outra com a instituição arquivística
para fins de prova e informação.

E)

ter asseguradas a sua integridade e confiabilidade, por
meio da adoção de procedimentos administrativos e
técnicos que gerenciem riscos e garantam a segurança
de maneira a evitar corrupção ou perda de dados.

Segundo o Manual do RLG, é correto afirmar que:

Questão 23
Buscando resolver os problemas ocasionados pelo acúmulo
de documentos e pela desordem causada pela classificação
temática nos Arquivos Franceses, em 1871, Natalis de Wailly
propôs reunir todos os documentos provindos de uma mesma
instituição, família ou indivíduo, dispondo-os em determinada
ordem em diferentes fundos. Sobre qual princípio estamos
nos referindo:

A)
B)
C)
D)
E)

Princípio de respeito aos fundos.
Princípio da unicidade.
Princípio da organicidade.
Princípio da territorialidade.
Princípio da subjetividade.

I.

Embora os volumes impressos sejam de todos os
tamanhos, formas e graus de contraste, eles são,
por natureza, internamente sequenciais e
previsíveis.

II.

Uma vez que o operador de microfilmagem tenha
estabelecido os ajustes apropriados para
determinado volume impresso, ele poderá filmar
todos os fotogramas do rolo sem precisar fazer
novos ajustes.

III.

Contar com um operador experiente para a
microfilmagem de materiais de biblioteca permite
que este desenvolva um ritmo de trabalho rápido e
sem erros.

A)

Apenas I está correta.

B)

Apenas II está correta.

C)

Apenas III está correta.

D)

Apenas as afirmações I e II estão corretas.

E)

Apenas as afirmações I e III estão corretas.

Questão 24

Questão 26

Assinale a alternativa na qual todos os elementos
apresentados são considerados essenciais para o
intercâmbio internacional de informação descritiva, segundo
a ISAD(G).

O documento de arquivo é dotado de uma natureza
probatória, transacional e contextual. De acordo com a
literatura da área, quais são as características do documento
que reiteram essa natureza?

A)

Código de referência; título; procedência; data(s);
idioma; condições de acesso;

A)

Proveniência, territorialidade, unicidade e subjetividade.

B)

Código de referência; título; produtor; procedência;
âmbito e conteúdo; data(s);

B)

Autenticidade,
indivisibilidade.

autenticação,

C)

Código de referência; produtor; procedência; sistema de
arranjo; nível de descrição; condições de acesso;

C)

Imparcialidade,
indivisibilidade.

ordem

D)

Código de referência; título; produtor;
arquivística; data(s); condições de acesso;

D)

Imparcialidade, autenticidade, naturalidade e unicidade.

E)

Código de referência; título; produtor; data(s); dimensão
da unidade de descrição; nível de descrição.

E)

Subjetividade,
territorialidade.

história

original,

proveniência,

fidedignidade

duplicidade

autenticação

e

e

e

PROVA04_ARQUIVISTA_CE_MAI18
6

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS
Questão 27

Questão 30

De acordo com a Lei 6.546, de 4 de julho de 1978, são
atribuições dos Arquivistas:

O Conselho Nacional de Arquivos publicou, em 9 de
dezembro de 2014, a Resolução Nº 40, que dispõe sobre os
procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito
dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de
Arquivos - SINAR. Segundo essa resolução, são
procedimentos para eliminação de documentos:

A)

B)

C)

D)

E)

Classificação, arranjo, descrição e execução de demais
tarefas necessárias à guarda e conservação dos
documentos, assim como prestação de informações
relativas aos mesmos.

Preparação de documentos de arquivos para
microfilmagem e conservação e utilização do microfilme.

Orientação do planejamento da automação aplicada aos
arquivos;

Preparação de documentos de
processamento eletrônico de dados.

arquivo

A)

a formação de Comissões Permanentes de Avaliação
de Documentos e a classificação da natureza do
assunto das séries documentais.

B)

a formação de Comissões Permanentes de Avaliação
de Documentos e a autorização da instituição
arquivística pública, na sua específica esfera de
competência.

C)

a autorização da instituição arquivística pública, na sua
específica esfera de competência, e a classificação da
natureza do assunto das séries documentais.

D)

a elaboração da listagem de eliminação de documentos
e o envio do termo de recolhimento dos documentos
permanentes à instituição arquivística pública, na sua
específica esfera de competência.

E)

a elaboração da tabela de temporalidade e o envio do
termo de recolhimento dos documentos permanentes à
instituição arquivística pública, na sua específica esfera
de competência.

para

Recebimento, registro e distribuição dos documentos,
bem como controle de sua movimentação;

Questão 28
Segundo Bellotto (2014), a definição “configuração que
assume a espécie documental de acordo com a atividade que
ela representa” está relacionada a qual conceito:

A)

atestado.

B)

fundo documental.

C)

tipo documental.

D)

carta régia.

E)

tradição documental.

Questão 29
A teoria das três idades reparte o ciclo de vida dos
documentos em três fases: corrente, intermediária e
permanente. Assinale a alternativa que corresponde à fase
corrente:

Questão 31
A Arquivística enquanto prática, tem suas origens na
Antiguidade, mas sua teoria só começa a ser desenvolvida
tempo depois, mais precisamente no século XIX. Qual obra
importante da literatura da área marca esse momento de
desenvolvimento teórico?

A)

Arquivos modernos: princípios e técnicas, de Theodore
R. Schellenberg.

B)

Manual de arranjo e descrição de arquivos, de S. Muller,
T. Feith e J. Fruin.

C)

De re diplomática, de Jean Mabillon.

D)

Manual de administração de arquivos, de Sir Hilary
Jenkinson.

E)

Diplomática: novos usos para uma ciência antiga, de
Luciana Duranti.

‘‘

A)

Os documentos estão estritamente vinculados aos
objetivos imediatos para os quais foram produzidos e
recebidos no cumprimento de atividades fim e meio.

B)

Os documentos estão retidos temporariamente por
razões de precaução.

C)

Os documentos são custodiados em caráter definitivo,
em função do seu valor.

D)

Os documentos devem cumprir um prazo de guarda de
5 anos, independente de seu valor,

E)

Os documentos são eliminados logo após findados seu
valor de prova.

Questão 32
O conjunto de documentos que possuem a mesma espécie e
a mesma atividade é denominado

A)

série documental.

B)

processo documental.

C)

dossiê documental.

D)

grupo documental.

E)

tipo documental.
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Questão 33
Leia com atenção o texto a seguir.
O fundo é constituído de correspondência, discursos, relatórios,
recortes de jornais e publicações, documentação referente às
atividades do titular como militar, ministro da Guerra, do Superior
Tribunal Militar e chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, entre
outros cargos, e à sua vida pessoal, abordando a Coluna Prestes, o
Tenentismo, a Revolução de 1930 e o Estado Novo. (Fundo)

A)

Microfilmes e microfichas; textos impressos, com
ilustração, preto e branco, com manchas; manuscritos
sem a presença de cor; planta.

B)

Textos impressos, com ilustração, preto e branco, com
manchas; fotografias (preto e branco e cor); documentos
cartográficos; manuscritos sem a presença de cor.

C)

Fotografias (preto e branco e cor); documentos
cartográficos; manuscritos sem a presença de cor;
microfilmes e microfichas.

D)

Manuscritos sem a presença de cor; planta; microfilmes
e microfichas; textos impressos, com ilustração, preto e
branco, com manchas.

E)

Textos impressos, sem ilustração, preto e branco, sem
manchas; planta; manuscritos sem a presença de cor;
documentos cartográficos.

Brasil, Arquivo Nacional

Em qual elemento de descrição, de acordo com a ISAD(G),
esse texto deve ser enquadrado?

A)
B)
C)
D)
E)

Âmbito e conteúdo;
História arquivística;
História administrativa/Biografia;
Avaliação, eliminação e temporalidade;

Questão 35

Nível de descrição.

As atividades desempenhadas pelo arquivista em um arquivo
permanente são: a)

Questão 34
Em um processo de digitalização de documentos de arquivos
permanentes, a qualidade da imagem digital é o resultado dos
fatores: resolução óptica adotada no escaneamento,
profundidade de bit, processos de interpolação (quando
utilizados), níveis de compressão, características dos
equipamentos envolvidos no processo e técnicas utilizadas
nos procedimentos, cujo resultado é um objeto digital.
Na tabela a seguir, constam o tipo de reprodução e as
recomendações para captura digital de diferentes tipos de
documentos.

Tipos de
Tipo de
documentos reprodução

Tons de
cinza

Recomendação para
captura digital
Resolução mínima de 300
dpi, escala 1:1, com
margem preta de 0,2cm ao
redor do documento, 8 bits,
modo tons de cinza.

Preto e
branco

Resolução mínima de 600
dpi,
8
bits,
com
possibilidade de modo tons
de cinza.

Tons de
cinza

Resolução mínima de 300
dpi, 8 bits, modo tons de
cinza.

Tons de
cinza

Resolução mínima de 300
dpi, escala 1:1, com
margem preta de 0,2 cm ao
redor do documento, 8 bits,
modo tons de cinza.

Fonte: Recomendações para Digitalização de Documentos Arquivísticos
Permanentes. Rio de Janeiro: CONARQ, abril/2010. Tabela 1. p. 17.

Assinale a alternativa que apresenta, na ordem correta, os
tipos de documentos que completam a primeira coluna da
tabela acima.

A)

identificação, classificação e arranjo.

B)

arranjo, descrição e conservação.

C)

expedição, avaliação e disseminação.

D)

classificação, descrição e avaliação.

E)

classificação, divulgação e avaliação.

Questão 36
Conhecendo-se a natureza dos materiais componentes dos
acervos e seu comportamento diante dos fatores aos quais
estão expostos, torna-se bastante fácil detectar elementos
nocivos e traçar políticas de conservação para minimizá-los.
Levando-se em consideração as alternativas apresentadas,
qual agente de deterioração é o mais difícil de exterminar?

A)
B)
C)
D)
E)

Infestação de insetos;
Radiação da luz;
Proliferação de fungos;
Presença de roedores;
Umidade do ar.

Questão 37
A Norma Brasileira de Descrição Arquivística – NOBRADE
apresenta uma área a mais que a Norma Geral Internacional
de Descrição Arquivística ISAD(G), que é a área de:

A)
B)
C)
D)
E)

Conteúdo e estrutura;
Condições de acesso e uso;
Pontos de acesso e descrição de assuntos;
Controle da descrição;
Notas.
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Questão 38

Questão 41

Entende-se por sistema de arquivos:

Os documentos arquivísticos caracterizam-se por registrarem
e apoiarem as atividades do órgão ou entidade, servindo de
evidência dessas atividades, bem como de fonte de
informação para a pesquisa, e para assegurar os direitos dos
cidadãos. Com os documentos arquivísticos em formato
digital não é diferente, no entanto:

A)

Os conjuntos 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)

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 recolhimento para guarda
permanente.

C)

O conjunto de arquivos que, independentemente da
posição que ocupam nas respectivas estruturas
administrativas, funcionam de modo integrado e
articulado na persecução de objetivos comuns.

D)

A unidade documental em que se reúnem oficialmente,
em softwares, documentos de natureza diversa, no
decurso de uma ação administrativa ou judiciária,
formando um conjunto materialmente indivisível.

E)

A unidade documental em que se reúnem
informalmente, em softwares, documentos de natureza
diversa, para uma finalidade específica.

I.

Os documentos arquivísticos digitais em fase
corrente e intermediária devem, preferencialmente,
ser gerenciados por meio de um Sistema
Informatizado
de
Gestão
Arquivística
de
Documentos – SIGAD, a fim de garantir, entre
outros, o controle do ciclo de vida e o cumprimento
da destinação prevista.

II.

Os documentos digitais em fase intermediária são
dependentes de um bom sistema informatizado que
apoie o tratamento técnico adequado, incluindo
arranjo, descrição e acesso, de forma a assegurar a
manutenção da autenticidade e da relação orgânica
desses documentos.

III.

Os arquivos, públicos e privados, devem dispor de
repositórios digitais confiáveis para a gestão de
documentos digitais em fases corrente e
intermediária, uma vez que a preservação daqueles
em fase permanente se dará por meio de
microfilmagem.

Questão 39
De acordo com o Manual de gestão de documentos:
conceitos e procedimentos básicos, publicado pelo
Arquivo Nacional em 1995, é objetivo da gestão de
documentos:

A)
B)

Elaborar instrumentos de pesquisa online.

C)

Elaborar instrumentos de pesquisa de acordo com a ISO
15489.

D)

Contribuir para o acesso e preservação dos documentos
que mereçam guarda temporária por seus valores
histórico e científico.

E)

Elaborar instrumentos de pesquisa de acordo com a
Nobrade.

Contribuir para o acesso e preservação dos documentos
que mereçam guarda permanente por seus valores
histórico e científico.

Questão 40
A Arquivologia e a Diplomática trabalham com o documento
de arquivo. No entanto, qual a principal diferença entre elas?

A)

A Diplomática se ocupa do conjunto documental,
enquanto a Arquivologia, da unidade arquivística
elementar.

Sobre as afirmações acima:

A)
B)
C)
D)
E)

Somente I está correta.
Somente II está correta.
Somente III está correta.
Somente I e II estão corretas.
Somente I e III estão corretas

Questão 42
Entende-se por destinação a decisão decorrente da avaliação
de documentos, que determina o encaminhamento do
documento para

A)
B)
C)
D)
E)

os setores e departamentos de uma instituição
o setor de protocolo ou eliminação
o setor de protocolo ou arquivo central
o arquivo central ou guarda permanente
a eliminação ou guarda permanente

Questão 43
A tabela de temporalidade e destinação de documentos de
arquivo relativos às atividades-fim das instituições federais de
ensino superior – IFES contempla, respectivamente, as
seguintes classes:

B)

A Diplomática se ocupa de apenas um fundo
documental, enquanto a Arquivologia, se ocupa de
vários.

A)

A Diplomática se ocupa da unidade arquivística
elementar, enquanto a Arquivologia, se ocupa do
conjunto de documentos.

administração geral; ensino superior;
extensão; assistência estudantil.

pesquisa;

C)

B)

administração
extensão.

pesquisa;

D)

A Diplomática se ocupa das cópias, enquanto a
Arquivologia, se ocupa dos originais.

C)

ensino superior; pesquisa; extensão; educação básica e
profissional; assistência estudantil.

E)

A Diplomática se ocupa da forma, enquanto a
Arquivologia, do conteúdo.

D)
E)

ensino; pesquisa; extensão.

geral;

ensino

superior;

ensino; pesquisa; extensão; assistência estudantil.
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Questão 44
A teoria do Ciclo Vital indica maneiras de contemplar a
administração dos documentos de arquivo, dividindo-os em
etapas cuja utilidade vai determinando o seu valor (Schmidt,
2012). Nesse sentido, a teoria fundamenta:

A)

a gestão de documentos.

B)

a descrição de documentos.

C)

a aplicação do princípio da proveniência.

D)

a análise documental.

E)

a conservação de documentos.

Questão 45
Nos últimos 30 anos, teoria e prática arquivística
apresentaram uma inovação a partir da emergência de novas
abordagens que buscam dar conta da realidade de produção
e organização de documentos de arquivo em meio digital.
Nesse contexto, qual das opções abaixo caracteriza a
abordagem do records continuum?

A)

B)

Mudança no objeto de estudo e de trabalho do arquivista
do "documento" para a "informação", comum paradigma
científico-informacional com foco no acesso e uso da
informação.
Proposta de uma interação entre a tradição da
Arquivística Francesa (documentos históricos) à gestão
de documentos ativos e semi-ativos, com o conceito de
informação orgânica em substituição ao conceito de
documento orgânico.

C)

Mudança de um paradigma na área, que englobe o
contexto sócio-cultural e ideológico de criação dos
documentos.

D)

Rompimento com a ideia de fases distintas dos
documentos, inter-relacionando-as entre os gestores de
documentos e arquivistas, envolvidos no gerenciamento
ininterrupto da informação registrada.

E)

Proposta de uma avaliação documental baseada nas
macro-funções dos documentos.

Questão 46
A sequência de operações técnicas que tem por finalidade dar
forma processual ao conjunto de documentos acumulados no
decorrer
de
uma
ação
administrativa,
visando
encaminhamento, manifestação e decisão (Manual de
normas e procedimentos de protocolo para a Administração
Pública do Estado de São Paulo. - São Paulo: Arquivo Público
do Estado, 2013, p. 39), denomina-se

Questão 47
Segundo Schellenberg (1955), o processo de agrupamento
dos documentos singulares em unidades significativas e o
agrupamento em relação significativa, de tais unidades entre
si, diz respeito:

A)
B)
C)
D)
E)

à descrição.
à identificação.
à avaliação.
ao arranjo.
à produção.

Questão 48
O funcionamento de um sistema de arquivos representa:

A)
B)
C)
D)
E)

O conjunto de arquivos e protocolos, funcionando
forma individual, de acordo com normas
procedimentos técnicos comuns.
O conjunto de arquivos e protocolos, funcionando
forma individual, de acordo com normas
procedimentos técnicos específicos.
O conjunto de arquivos e protocolos, funcionando
forma integrada, de acordo com normas
procedimentos técnicos comuns.
O conjunto de arquivos e protocolos, funcionando
forma integrada, de acordo com normas
procedimentos técnicos específicos.
O conjunto de arquivos e protocolos, funcionando
forma interdisciplinar, de acordo com normas
procedimentos técnicos específicos.

de
e
de
e
de
e
de
e
de
e

Questão 49
Segundo Bellotto (2004), a tradição documental é a parte da
Diplomática que se ocupa dos vários modos de transmissão
do documento no decorrer do tempo. Esses modos de
transmissão podem ser divididos, respectivamente, em:

A)

subscrição, data tópica e data cronológica.

B)

pré-original, original e pós-original.

C)

espécie documental,
documental.

D)

dispositivo, testemunhal e informativo.

E)

ascendente, descendente e horizontal.

tipo

documental

e

fundo

Questão 50
No âmbito da organização arquivística, a identificação das
atribuições, funções e atividades dos documentos e do órgão
produtor é atividade chave para a elaboração de qual
instrumento de gestão?

A)

juntada.

A)

Tabela de temporalidade.

B)

autuação.

B)

Plano de classificação.

C)

desentranhamento.

C)

Guia do acervo.

D)

apensamento.

D)

Vocabulário controlado.

E)

desapensamento.

E)

Tabela de equivalência.
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