
ARQUIVOLOGIA

Acerca das teorias e dos princípios arquivísticos, julgue os itens a seguir.

01. A função primária do arquivo é funcional, isto é, servir de instrumento administrativo. Em um 
segundo momento, deve-se observar o valor histórico e cultural de uma sociedade.

02. Os documentos considerados de valor primário constituem a formação dos arquivos correntes 
e primário.

03. A tabela de temporalidade será elaborada pela alta direção da empresa ou órgão, visto que a 
guarda dos documentos é de responsabilidade excluiva da administração.

Quanto às rotinas de trabalho inerentes à gestão de documentos, julgue os itens 04 a 06

04. Cabe  ao  arquivo  corrente,  por  meio  da  leitura,  tomar  conhecimento  da  correspondência 
ostensiva, verificando a existência de antecedentes.

05. O acervo de depósitos intermediários é constituído de papéis  que não estão mais sendo 
usado constantemente (uso corrente).

06.  Na  etapa  denominada  codificação,  o  arquivista  deve  pôr  nos  documentos  os  simbolos 
correspondentes ao método de  arquivamento adotado

Acerca  das  técnicas  de  arquivo,  manutenção  e  preservação  de  documentos,  julgue  os  itens 
abaixo.

07. Dos  métodos  padronizados  o  variadex  é  o  único  utilizado  nos  arquivos  brasileiro,  e  que 
consiste unicamente no uso de cores com o objetivo de facilitar o arquivamento e a localização 
dos documentos.

08. A atividade de eliminação de documentos requer antecipadamente uma avaliação documental 
além de controles específicos tais como listagem de eliminação e termo de eliminação.

09.  É aconselhável que os documentos que demandem consultas frequentes permaneçam na 
fase permanente.

10.  A umidificação é um procediemento em que documentos ressecados são colocados em uma 
atmosfera úmida, para readquirirem flexibilidade pela absorção de vapor d’água.

GABARITO
                              
01. C
Comentário:  O arquivo pertence a estrutura organizacional de uma entidade pois faz parte da 
administração, sendo um setor importante que além de guardar documentos  preserva a memória 
da organização, servindo também de base cultural.
                       
02. C
Comentário:  Os  documentos  considerados  primário,  aqueles  que  possuem  valores 
administrativos e pode ser requisitados a qualquer momento circulam nos arquivos correntes e 
secundário.



                       
03. E
Comentário:  A tabela de temporalidade será elaborada em conjunto entre a administração do 
órgão e o pessoal da área de arquivo.
                      
04. E
Comentário: Cabe ao protocolo e não ao arquivo corrente.

05. C
Comentário: Os documentos originários dos arquivos correntes e que precisam ser mantidos em 
arquivo por algum tempo, ficarão em depósitos intermediários.
                            
06. C
Comentário:  Quando  da  codificação  o  pessoal  respnsável  pelo  arquivo  coloca  os  simbolos 
(letras, números, letras e números, cores etc) que correspondem ao método de arquivamento 
utilizado.

07. E
Comentário:  O método variadex consiste na combinação de letras e cores visando facilitar  o 
arquivamento e a localização dos documentos.
                                       
08. C
Comentário:  A  eliminação  de  documentos  requer  previamente  uma  avaliação  documental 
envolvendo listagem de eliminação, edital de eliminação e termos de elaboração.
                             
09. E
Comentário:  Os documentos de uso frequente devem permanecer no arquivo corrente; serão 
destinados ao arquivo permanente esporádico e aqueles que tenham função histórica.
            
10. C
Comentário:  Umidificação  ajuda  a  aplanar  documentos  que  não  estejam quebradiços  e  que 
apresentem dificuldade de serem desdobrados ou desenrolados.


