
NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA

A informação governamental é um dos principais componentes dos dispositivos de mediação no 
jogo democrático que envolve Estado e sociedade civil. Isso pressupõe, no mínimo, que o Estado 
reconheça a informação como recurso gerencial intrínseco a todas as suas ações e objeto de 
políticas públicas específicas.

José  Maria  Jardim.  Políticas  de  informação  governamental:  a  construção  de  governo  eletrônico  na  administração  
pública federal do Brasil. DataGramaZero, v. 4, n0 2, abr./2003 (com adaptações).

Com relação ao texto acima e acerca do gerenciamento da informação e gestão de documentos 
aplicados aos arquivos governamentais, julgue os itens de 76 a 79 (Marque C ou E).

01. A Lei n0 8.159/1991, conhecida como Lei dos Arquivos, e o decreto de criação do Sistema de 
Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA) são marcos jurídicos da implantação da gestão de 
documentos na administração pública federal.

02. A noção de pré-arquivo está superada,  sob o ponto de vista terminológico,  no âmbito da 
comunidade arquivística brasileira, que passou a utilizar o conceito de arquivo corrente.

03. A  elaboração  de  diretrizes  em  relação  ao  recebimento,  classificação,  tramitação  e 
arquivamento de documentos de uso corrente é um dos desafios do programa de gestão de 
documentos.

04. A primeira fase da gestão de documentos, denominada criação de documentos, compreende o 
controle,  a  utilização  e  o  armazenamento  dos documentos  necessários  para  a  realização  ou 
facilitação das atividades de uma organização.

Acerca dos procedimentos técnicos (funcionalidades) executados no setor de arquivo, julgue os 
itens de 05 a 10.

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

06. Os documentos de cunho arquivístico auxiliam os profissionais da instituição no processo 
decisório.

07. De acordo com a legislação arquivística  em vigor,  os  documentos  microfilmado 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 tramite documental.

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

10. No Brasil,  a política de acesso aos documentos arquivisticos obedece aos graus de sigilo 
atribuídos pelo Decreto n°. 4.553/2002, segundo os quais um documento pode ser classificado 
como ultra-secreto, secreto, confidencial e reservado.



GABARITO

01. C
Comentários:  O Decreto nº 4.915, de 12 de dezembro de 2003, criou o Sistema de Gestão de 
Documentos de Arquivo - SIGA, da Administração Pública Federal, pelo qual se organizam, sob a 
forma de sistema, as atividades de gestão de documentos de arquivo no âmbito dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal.

02. C
Comentários: O documento corrente é aquele necessário ao desenvolvimento das atividades de 
rotina  de  uma  instituição  e,  por  conseqüência,  os  procedimentos  realizados  para  a  sua 
classificação,  registro,  autuação  e  controle  de tramitação,  expedição  e  arquivamento  tem por 
objetivo facilitar o acesso às informações neles contidas. Esse conjunto de operações técnicas 
caracteriza  os  serviços  de  gestão  de  documentos  correntes.  Nas  administrações  pública  e 
privada, as unidades responsáveis por tais serviços são intituladas protocolo e arquivo, arquivo e 
comunicações administrativas, serviço de comunicações, pré arquivo etc.

03. C
Comentários:  Objetivos da Gestão de Documentos: Assegurar de forma eficiente a produção, 
administração,  manutenção  e  destinação  dos  documentos.  Garantir  que  a  informação  esteja 
disponível quando e onde seja necessária. Assegurar a eliminação dos documentos que não tem 
valor histórico ou administrativo.
Contribuir para o acesso e preservação dos documentos que mereçam guarda permanente.

04. C
Comentários:  A primeira  fase  da  Gestão  de  documentos  é  Produção.  Refere-se  ao  ato  de 
elaborar documentos em razão das atividades específicas de um órgão ou setor. Deve-se otimizar 
a criação de documentos, evitando a produção daqueles que não são essenciais, diminuindo o 
volume de documentos a ser manuseado, controlado, armazenado e eliminado, garantindo assim 
o uso adequados de reprografia e de automação.

05. C
Comentários:  Meio  de  disseminação  e  recuperação  da  informação  utilizado  pelos  arquivos. 
Podem ser guias, inventários, índices, repertórios, tabelas de equivalência, entre outros.

06. C
Comentários:  O arquivo é o maior centro informativo de uma empresa. Dá suporte a todas as 
decisões administrativas com o fornecimento de documentos.

07. C
Comentários:  A microfilmagem é uma técnica regulada pelo decreto 1.799 de 1996 e pela lei 
5.433  de 1968.  Os documento  microfilmado  tem valor  legal,  portanto  seus originais,  em sua 
grande maioria podem ser eliminados

08. C
Comentários:  A Gestão de documentos tem por objetivo de aperfeiçoar e simplificar as rotinas 
dos  documentos  no  arquivo.  Racionaliza  de  forma  eficiente  a  produção,  administração, 
manutenção e destinação dos documentos.



09. E
Comentários:  A função  é  a  de  reunir,  ordenar,  guardar  e  dispor  para  o  uso,  conjuntos  de 
documentos, segundo os princípios e técnicas arquivísticas.

10. C
Comentários:  O decreto  dispõe  sobre  a  salvaguarda  de  dados,  informações,  documentos  e 
materiais  sigilosos de  interesse e  segurança do  Estado,  no âmbito  da  Administração  Pública 
Federal. Classifica os documentos como ultra-secreto, secreto, confidencial e reservado.


