
NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA

01. Quando não há etiqueta, o documento é considerado ostensivo, mas o conhecimento de seu 
conteúdo só poderá ser obtido pelas chefias de departamento.

02. Quando a etiqueta contém a indicação “ultra-secreto”, é porque o conteúdo do documento 
refere-se à estratégia da empresa e/ou órgão público.

03. O envio de correspondência entre dois departamentos pode receber a etiqueta “reservada”.

04. O Sr.  Alexandre Junqueira recebeu uma correspondência com a etiqueta “confidencial”.  O 
conteúdo do documento referia-se à sua transferência para a nova filial no estado do Maranhão, 
onde passará a exercer o cargo de gerente regional.

05. A fim de instruir os usuários sobre os documentos existentes no acervo arquivístico, diferentes 
instrumentos de pesquisa são elaborados, incluindo o guia do arquivo.

06. A tabela de temporalidade é um instrumento utilizado somente pelo arquivo permanente.

07. De acordo com a Legislação em vigor, os documentos microfilmados possuem respaldo legal, 
o que permite em alguns casos, o descarte do documento original.

08. A implantação de uma política de gestão documental nos arquivos favorece a racionalização 
da produção e do trâmite documental.

09. Nos  arquivos  de  caráter  permanente  o  acesso  aos  documentos  é  facultado  a  todos  os 
usuários.

10.  A função essencial dos arquivos é avaliar os documentos, a fim de garantir  o controle do 
volume documental produzido no âmbito da instituição

GABARITO

01. E
Comentário: Documentos ostensivos ou ordinários - as informações contidas nesses documentos
não prejudicam a administração quando divulgadas.

02. C
Documentos ultra-secretos - Quando o assunto abordado no documento, somente deve ser de 
acesso as pessoas intimamente ligadas ao seu estudo e manuseio. Assuntos classificados como 
ultra-secretos: são aqueles de políticas governamental de alto nível e segredos de Estado, tais 
como negociações para aliança política e militares; planos de guerra; descobertas e experiências 
científicas de valor excepcional; informações sobre política estrangeiras de alto nível.

03. C
Documentos reservados – Quando o assunto não deve ser de conhecimento do público em geral. 
Recebem essa classificação,  entre  outros,  parte  de  planos,  programas  e  projetos  e  as  suas 
respectivas ordens de execução; cartas. 



04. C
Documentos confidenciais -  quando o assunto abordado no documento, somente deva ser de 
acesso as pessoas autorizadas. Embora estes assuntos não requeiram alto grau de segurança, 
seu  conhecimento  por  pessoas  não  autorizadas  pode  ser  prejudicial  a  um indivíduo  ou  criar 
embaraços  administrativos.  Os  assuntos  em  geral,  classificados  como  confidenciais  são  os 
referentes: a pessoal, material, finanças e outros cujo sigilo deva ser mantido por interesse das 
partes, como: informações sobre atividades de pessoas e entidades, bem como suas respectivas 
fontes; rádio-freqüência de importância especial ou aquelas que devam ser usualmente trocadas; 
cartas, fotografias aéreas e negativos que indiquem instalações consideradas importantes para 
segurança nacional. 

05. C
Comentário:  Os  instrumentos  de  pesquisa  são  meio  de  disseminação  e  recuperação  da 
informação  contida  nos  documentos  dos  arquivos.  Podem  ser  Guias,  Índices,  Inventários 
Sumários, Inventários Analíticos, Repertórios, Tabelas de Equivalências, Catálogos entre outros.

06. E
Comentário:  A tabela  de  temporalidade  é  um  instrumento  de  destinação  dos  documentos, 
aprovado por autoridade competente (interna ou externa), que determina os prazos em que os 
documentos  devem  ser  mantidos  nos  arquivos  correntes  e  intermediários  ou  recolhidos  aos 
arquivos  permanentes,  estabelecendo  critérios  para  guarda  e  eliminação.  A  fixação  da 
temporalidade  tem por  base  os  prazos  prescricionais  estabelecidos  pela  legislação  vigente  e 
estudos conjuntos com os órgãos geradores da documentação.

07. C
Comentário:  A microfilmagem é um sistema de gerenciamento e preservação de informações, 
mediante a captação das imagens de documentos por processo fotográfico. Este processo reduz 
drasticamente o volume dos arquivos, proporcionando acesso eficiente, rápido, limpo e seguro às 
informações arquivadas e ainda mais importante, a um baixo custo.
A microfilmagem é uma solução amparada pela Lei 5.433 de 08/05/1968 e regulamentada pelo 
decreto 1.799 de 30/01/1996, o microfilme tem, segundo a lei, o mesmo valor legal do documento 
original,  podendo  assim  substitui  o  mesmo,  reduzindo  o  espaço  de  armazenamento  e  de 
pesquisa.

08. C
Comentário: O GED automatiza o armazenamento, a recuperação e a consulta dos documentos 
da empresa, permitindo ao gestor atribuir graus de acesso diferenciados segundo o perfil  e o 
escopo de trabalho de cada usuário.
Esta  solução  é  composta  de  módulos  de  Definição  de  Pastas,  Digitalização,  Indexação  e 
Manutenções/Consultas  que  cobrem  todas  as  etapas  envolvidas  no  gerenciamento  dos 
documentos.  Para  garantir  ainda  mais  segurança,  todas  as  senhas  dos  usuários  são  salvas 
através de criptografia.  Caso o cliente deseje, é possível incorporar o recurso de Certificados 
Digitais para dar legalidade ao documento digital.

09. E
Comentário: Em todas as idades dos arquivos o nível de acesso aos documentos é definido pelo 
perfil  de  trabalho  ou  necessidade  de  cada  usuário  ou  instituição.  Vale  ressaltar  que  os 
documentos do arquivo permanente são preservados em decorrência do seu valor probatório ou 
informativo. 



10. E
Comentário: Arquivo é o conjunto de documentos produzidos ou recebidos por uma pessoa física 
ou  jurídica,  pública  ou  privada  caracterizada  pela  natureza  orgânica  de  sua  acumulação  e 
conservado, por essas pessoas ou seus sucessores, para fins de Prova ou Informação. Entre as 
funções essenciais do arquivo estão servir como apoio administrativo, e preservação da memória.


