
Arquivologia

01-  Segundo a lei 8.158/91 – Lei da Arquivística, Gestão Documental é:
a) O mesmo que teoria das três idades.
b) o conjunto de procedimentos e operações técnicas à sua produção, tramitação, uso, avaliação 
e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para 
guarda permanente.
c) o conjunto de procedimentos e operações técnicas à sua produção, tramitação, uso, avaliação 
e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando somente a sua eliminação.
d) o conjunto de procedimentos e operações técnicas à sua produção, tramitação, uso, avaliação 
e  arquivamento  em fase  corrente  e  intermediária,  visando  somente  o  seu  recolhimento  para 
guarda permanente.
e) o conjunto de procedimentos e operações técnicas à sua produção, tramitação, uso, avaliação 
exceto  o   arquivamento  em  fase  corrente  e  intermediária,  visando  a  sua  eliminação  ou 
recolhimento para guarda permanente.

02- Segundo a lei 8.158/91 – Lei da Arquivística, Gestão Documental  é:
I -  É dever do Poder Público a gestão documental e a de proteção especial a documentos de 
arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e 
como elementos de prova e informação.
II -  Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e 
recebidos  por  órgãos  públicos,  instituições  de  caráter  público  e  entidades  privadas,  em 
decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que 
seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos.
III - Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas à sua 
produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a 
sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.
a) Somente a I está correta.
b) Exatamente I e II estão corretos.
c) Nenhuma está correta
d) Somente II e III estão corretos.
e) Todos estão certos.

03-  Segundo a lei 8.158/91 – Lei da Arquivística os documentos públicos são identificados como:
a) correntes, intermediários e permanentes.
b) Correntes e intermediários.
c) Intermediários e permanentes.
d)Correntes e permanentes.
e) Depende do órgão.
 
De acordo  com seus conhecimentos  sobre  a  lei  da  arquivística  –  8159/91 e  o  ciclo  vital  de 
documentos, responda as próximas três questões:

04- Consideram-se documentos correntes:
a) aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam de consultas freqüentes.
b)  aqueles  que,  não  sendo  de  uso  corrente  nos  órgãos  produtores,  por  razões  de  interesse 
administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.
c)  os  conjuntos  de  documentos  de  valor  histórico,  probatório  e  informativo  que  devem  ser 
definitivamente preservados.
d) os facilmente descartáveis.
e) os de guarda permanente



05- Consideram-se documentos intermediários:
a) aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam de consultas freqüentes.
b)  aqueles  que,  não  sendo  de  uso  corrente  nos  órgãos  produtores,  por  razões  de  interesse 
administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.
c)  os  conjuntos  de  documentos  de  valor  histórico,  probatório  e  informativo  que  devem  ser 
definitivamente preservados.
d) os facilmente descartáveis.
e) os de guarda permanente

06-  Consideram-se documentos permanentes:
a) aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam de consultas freqüentes.
b)  aqueles  que,  não  sendo  de  uso  corrente  nos  órgãos  produtores,  por  razões  de  interesse 
administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.
c)  os  conjuntos  de  documentos  de  valor  histórico,  probatório  e  informativo  que  devem  ser 
definitivamente preservados.
d) os facilmente descartáveis.
e) os de guarda permanente

07- ( TÉCNICO DE ARQUIVO ) Uma empresa necessita organizar os seus documentos e, após a 
organização, pretende utilizar uma tecnologia nova para preservação e acesso aos documentos, 
visando  à  otimização  da recuperação  da informação.  Assim,  busca  na  área  arquivística  uma 
orientação para a melhor tecnologia a usar.  Esta orientação direciona para o uso de escâner, 
visando a converter documentos convencionais (papel) em imagens eletrônicas, codificadas, e 
que são apropriadas para armazenamento magnético ou ótico, o que compõe a técnica de:
a) desmodulação.
b) descompactação.
c) integralização.
d) masterização.
e) digitalização.

08- O nome Bereláquio Silveira Silveira Filho, tem seu nome arquivado como:
a) Filho, Bereláquio Silveira Silveira Filho
b) Bereláquio Silveira Silveira Filho
c) Silveira Silveira Filho, Bereláquio
d) Silveira Filho,  Bereláquio Silveira 
e) Bereláquio Silveira Silveira Filho, Bereláquio

09- De acordo com a lei da arquivística, os documentos de valor permanente são:
a) inalienáveis e imprescritíveis
b) somente inalienáveis
c) somente imprescritíveis
d) de valor primário reduzido
e) especializados

10- Aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como de 
interesse público e social:
a) Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor.
b) Ficará sujeito somente à responsabilidade penal, na forma da legislação em vigor.
c) Ficará sujeito somente à responsabilidade civil, na forma da legislação em vigor.
d) Ficará sujeito somente à responsabilidade  administrativa, na forma da legislação em vigor.
e) Ficará sujeito somente à responsabilidade  civil e administrativa, na forma da legislação em 
vigor.



Gabarito

01. B  
Comentários: Segundo a lei 8.158/91 – Lei da Arquivística – ART. 3º, Gestão Documental  é  o 
conjunto de procedimentos e operações técnicas à sua produção, tramitação, uso, avaliação e 
arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para 
guarda permanente.  

02. E  
Comentários: Segundo a lei 8.158/91 – Lei da Arquivística – artigos 1º, 2º e 3º, todas as opções 
estão certas. 

03. A
Comentários: Segundo a lei 8.158/91 – Lei da Arquivística – artigo 8º, o ciclo vital ou teoria das 
três idades é formado pelos arquivos correntes, intermediários e permanentes.

04.  A
Comentários: De  acordo  com  o  criador  da  teoria  das  três  idades  Jean-Jacques  Valette,  os 
arquivos devem ser divididos em correntes, intermediários e permanentes e a legislação brasileira 
( lei 8159/91) está de acordo com tal teoria conforme o trecho transcrito a seguir:
Art. 8º Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e permanentes.
        §  1º  Consideram-se  documentos  correntes  aqueles  em  curso  ou  que,  mesmo  sem 
movimentação, constituam de consultas freqüentes.
        § 2º 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.
        § 3º Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório 
e informativo que devem ser definitivamente preservados.

05. B 
Comentários: vide o comentário anterior.

06. C
Comentários: vide o comentário da questão 4.

07. E
Comentários:Conforme  as  informações  propostas  nas  questões,  está  sendo  citada  a 
digitalização, 

08. D 
Comentários: De acordo com as regras de alfabetação, o grau de parentesco tem sobrenome 
inseparável.

09. A 
Comentários: Em conformidade com o artigo 10º da lei da arquivística a resposta certa é a letra A

10. A 
Comentários: De acordo com o artigo 25 da lei da arquivística.


