
NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA

01.  Podemos definir arquivos correntes como aqueles constituídos de documentos em curso ou 
frequentemente consultados como ponto de partida ou prosseguimento de planos, para fins de 
controle, para tomada de decisões das administrações etc. Por esta razão, podemos distribuir em 
quatro setores  distintos as atividades dos arquivos  correntes.  São elas:  protocolo;  expedição; 
arquivamento; e empréstimo e consulta.

02. O método de arquivamento é determinado pela natureza dos documentos a serem arquivados 
e pela estrutura da entidade. Pode-se dividir os métodos de arquivamento em duas classes, ou 
seja, os básicos e os padronizados, sendo o numérico um dos padronizados.

03. O método de arquivo mais simples, desde que o elemento principal a ser considerado seja o 
nome, é o alfabético.

04. O método de arquivamento geográfico é o método do sistema direto. Neste caso, a busca é 
feita indiretamente ao documento. 

05. As  atividades  do  arquivo  permanente  classificam-se  em  três  grupos,  ou  seja,  arranjo, 
descrição ou publicação e conservação.

06.  Dentro das atividades de conservação,  temos a restauração, que exige um conhecimento 
profundo dos papéis e tintas empregados.

07. As  atividades de um arquivo  fotográfico  devem ser  desenvolvidas  basicamente  em cinco 
fases, ou seja, recepção e identificação, preparo, registro, arquivamento e pesquisa.

08.  Do conceito de Arquivo, podemos deduzir três características básicas, sendo uma delas a 
origem no curso de suas atividades.

09. Chamamos de “acesso” as possibilidades de consulta aos documentos de arquivos, as quais 
não poderão variar em função de cláusulas restritivas.

10. Chamamos de Arquivo Público a Instituição arquivística franqueada ao público.

GABARITO

01. E
Comentários: Na verdade não são quatro setores e sim cinco. Faltou a destinação.

02. E
Comentários: O método numérico é considerado básico e não padronizado.

03. C
Comentários: No método alfabético, as fichas ou pastas são dispostas na ordem rigorosamente 
alfabética, respeitadas as normas gerais para a alfabetação, através de guias divisórias, com as 
respectivas letras.

04. E
Comentários: A busca é feita diretamente e não indiretamente. Este método é preferido quando o 
principal elemento a ser considerado em um documento é a procedência ou local.



05. E
Comentários: Na verdade, são quatro os grupos. Faltou o grupo da referência.

06. C
Comentários:  Na restauração, a matéria-prima e o equipamento utilizados devem ser de baixo 
custo e de fácil aquisição.
07. C
Comentários:  O arquivo fotográfico faz parte dos arquivos especiais e realmente possui cinco 
fases.

08. C
Comentários:  Nesta  característica,  os  documentos  devem  servir  de  prova  de  transações 
realizadas.

09. E
Comentários:  Na verdade, a consulta aos documentos poderão variar em função de cláusulas 
restritivas.

10. C
Comentários:  Arquivo  Público  é  o  conjunto  de  documentos  produzidos  ou  recebidos  por 
instituições governamentais de âmbito federal,  estadual ou municipal,  em decorrência de suas 
funções específicas administrativas, judiciárias ou legislativas.


