
Arquivologia 

01- São também _______ os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de 
caráter público, por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício 
de suas atividades.
a) particulares
b) públicos
c) correntes
d) permanentes
e) intermediários

02- Os documentos ______ são identificados como correntes, intermediários e permanentes.
a) públicos
b) particulares
c) de pessoas físicas
d) de pessoas jurídicas
e) nenhuma delas

03- A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será 
realizada mediante autorização da instituição arquivística ______, na sua específica esfera de 
competência.
a) pública
b) particular
c) do governo do Estado
d) do Município
e) somente da União

04- Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por 
pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas (seus) _______.
a) desenvolvimentos
b) atividades
c) organizações
d) estabelecimentos
e) nenhuma delas 

05- Os arquivos _______ podem ser identificados pelo Poder Público como de interesse público e 
social,  desde que sejam considerados como conjuntos  de fontes relevantes para a história  e 
desenvolvimento científico nacional.
a) privados
b) públicos
c) correntes
d) permanentes
e) intermediários

06- Os  arquivos  _______  identificados  como  de  interesse  público  e  social  não  poderão  ser 
alienados com dispersão ou perda da unidade documental, nem transferidos para o exterior.
a) correntes
b) públicos
c) privados
d) permanentes
e) intermediários



07- O acesso aos documentos de arquivos ________ identificados como de interesse público e 
social poderá ser franqueado mediante autorização de seu proprietário ou possuidor.
a) correntes
b) públicos
c) privados
d) permanentes
e) intermediários

08- Os  arquivos  _______  identificados  como  de  interesse  público  e  social  poderão  ser 
depositados a título revogável, ou doados a instituições arquivísticas públicas.
a) correntes
b) públicos
c) permanentes
d) privados
e) intermediários

09- Os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos anteriormente à vigência do 
Código Civil ficam identificados como de interesse ______ e social.
a) do governo
b) do Prefeito
c) do Governador
d) das pessoas
e) público

10- A administração  da  documentação  _____  ou  de  caráter  público  compete  às  instituições 
arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais.
a) corrente
b) pública
c) permanente
d) privada
e) intermediária

Gabarito
01. B
Comentários: Os documentos são recebidos somente por instituições de caráter público sendo 
os mesmos públicos.

02. A
Comentários: Consideram-se  documentos  correntes  aqueles  em curso  ou  que,  mesmo sem 
movimentação, constituam de consultas frequentes.  Consideram-se documentos intermediários 
aqueles  que,  não  sendo  de  uso  corrente  nos  órgãos  produtores,  por  razões  de  interesse 
administrativo,  aguardam  a  sua  eliminação  ou  recolhimento  para  guarda  permanente. 
Consideram-se  permanentes  os  conjuntos  de  documentos  de  valor  histórico,  probatório  e 
informativo que devem ser definitivamente preservados.

03. A
Comentários: Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis.

04. B
Comentários: Os documentos são recebidos por pessoas físicas ou jurídicas.



05. A
Comentários: São os arquivos  privados podem ser  identificados pelo  Poder  Público  com de 
interesse público e social.

06. C
Comentários: Na alienação desses arquivos o Poder Público exercerá preferência na aquisição.

07. C
Comentários: O  acesso poderá ser  franqueado  mediante  autorização de seu proprietário  ou 
possuidor.

08. D
Comentários: São os arquivos privados identificados como de interesse público e social  que 
poderão ser depositados a título revogável.

09. E
Comentários: Não só de interesse público, mas também social.

10. B
Comentários: A administração da documentação pública abrange a todas as esferas.


