
ARQUIVOLOGIA

01. Podemos  conceituar  arquivo  como  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.

02. A principal finalidade dos arquivos é servir à Administração, constituindo-se, com o decorrer do 
tempo, em base do conhecimento da história.

03. Segundo a classificação dos arquivos, uma delas é a das entidades mantenedoras, sendo que 
dentre elas temos as Institucionais, onde podemos classificar as Corporações.

04. Os arquivos de primeira idade também são chamados de “limbo” ou “purgatório”.

05. A função do arquivo é tornar disponível as informações contidas no acervo documental sob 
sua guarda.

06. Dentro da terminologia arquivista, chamamos de “processo” o termo geralmente usado na 
administração pública, para designar o conjunto de documentos, reunidos em capa especial, e 
que vão sendo organicamente acumulados no decurso de uma ação administrativa ou judiciária.

07. Uma  das  definições  de  “protocolo”,  é  que  representa  livro  de  registro  de  documentos 
recebidos.

08. É  correto afirmar  que a organização de arquivos,  como de qualquer  outro  setor  de uma 
instituição, pressupõe o desenvolvimento de várias etapas de trabalho.

09. Em Arquivologia, chamamos de Material Permanente” aquele que tem grande duração e pode 
ser utilizado várias vezes para o mesmo fim. 

10. Considera-se gestão de documentos, dentro de Arquivologia, o conjunto de procedimentos e 
operações técnicas ou não referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento 
para a guarda permanente.

GABARITO

01. C
Comentários: As definições antigas acentuavam o aspecto legal dos arquivos, como depósitos de 
documentos e papéis de qualquer espécie, tendo sempre relação com os direitos das instituições 
ou indivíduos. Os documentos serviam apenas para estabelecer ou reivindicar direitos. Quando 
não atendiam mais a esta exigência, eram transferidos para museus e bibliotecas. Surgiu daí a 
ideia de arquivo administrativo e arquivo histórico.

02. C
Comentários: Esta é a principal finalidade considerada pelos melhores autores da matéria.

03. E
Comentários:  As  Corporações  são  classificadas  como  Comerciais,  dentro  das  entidades 
mantenedoras.



04. E
Comentários: Os arquivos que são chamados de “limbo” ou “purgatório” são os de segunda idade 
ou intermediário.

05. C
Comentários: Esta é a função básica dos arquivos.

06. C
Comentários: O número de protocolo, que registra o primeiro documento com o qual o processo 
é aberto, repetido externamente na capa, é o elemento de controle e arquivamento do processo.

07. E
Comentários: O correto é “livro de registro de documentos recebidos e/ou expedidos.

08. C
Comentários: O procedimento é este. Sendo assim, estas fases se constituem em: levantamento 
de dados; análise dos dados coletados; planejamento; e implantação e acompanhamento.

09. C
Comentários:  Na sua escolha, além do tipo e do tamanho dos documentos, deve-se levar em 
conta requisitos importantes como, por exemplo, a economia de espaço.

10. E
Comentários: As operações somente podem ser técnicas e não de outra forma.


