
ARQUIVOLOGIA

Julgue os itens abaixo, em relação à Noções de Arquivologia.

01. Os  arquivos  permanentes  formam-se  a  partir  de  documentos  recolhidos  dos  arquivos 
correntes, portanto a administração destes influencia diretamente os arquivos de custódia.

02. Os arquivos de primeira idade, corrente, ativo ou de movimento são aqueles constituídos de 
documentos em curso, ou seja, que podem ser consultados frequentemente ou não, mas são 
conservados em dependências próximas de fácil acesso.

03. A descentralização de arquivos se aplica apenas à fase corrente dos arquivos.

04. Chamamos  de  método  de  arquivamento  aquele  que  é  determinado  pela  natureza  dos 
documentos a serem arquivados e pela estrutura  da entidade.

05. Em relação  ao  seu  valor,  os  documentos  podem ser  Permanente  Vitais,  Permanentes  e 
Temporários.

06.  Com relação ao teste de Unicidade, podemos afirmar que o arquivista deve levar em conta 
somente a unicidade da informação, sem considerar a unicidade dos documentos que contêm a 
informação.

07. Dentre as etapas do arquivamento, temos a inspeção, que consiste na aposição dos símbolos 
correspondentes ao método de arquivamento adotado.

08. O chamado sistema direto de arquivamento é aquele que consiste na busca feita diretamente 
sem a necessidade de se consultar um índice.

09. É dever do Poder Público a gestão documental e a de proteção especial a documentos de 
arquivos. 

10. Consideram-se  arquivos  os  conjuntos  de documentos  produzidos  e  recebidos  por  órgãos 
públicos e particulares, 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.

GABARITO

01. C
Comentários: É importantíssima a atuação do arquivista na fase de administração dos arquivos 
ativos, incluindo o controle e planejamento da produção documental.

02. E
Comentários:  Os documentos de primeira idade são constituídos de documentos em curso ou 
consultados frequentemente.



03. C
Comentários:  Nas  fases  intermediária  e  permanente,  os  arquivos  devem  ser  sempre 
centralizados.

04. C
Comentários: Os sistemas de arquivamento apenas fornecem a estrutura mecânica em relação à 
qual os documentos devem ser arranjados.

05. C
Comentários: Os Permanentes Vitais, são aqueles que devem ser conservados indefinidamente 
por serem de importância vital para a organização.
Os  Permanentes,  são  os  que,  pela  informação  que  contêm,  devem  ser  conservados 
indefinidamente.
Os Temporários, são aqueles que quando se pode determinar um prazo ou determinada data em 
que cessa o valor do documento.

06. E
Comentários:  O  arquivista  deve  levar  em  conta  tanto  a  unicidade  da  informação  quanto  a 
unicidade dos documentos que contêm a informação.

07. E
Comentários: O conceito da etapa de inspeção consiste no exame, por intermédio da leitura, do 
documento para verificar se o mesmo se destina ao arquivamento.

08. C
Comentários: Existe ainda os sistemas indireto e alfanumérico, onde o indireto é aquele em que 
para se localizar o documento, é preciso antes consultar um índice ou um código e o alfanumérico 
é a combinação  de letras e números.

09. C
Comentários:  A gestão documental e a de proteção especial a documentos de arquivos, serve 
como instrumento  de apoio  à administração,  à  cultura,  ao desenvolvimento  científico  e como 
elementos de prova e informação.

10. E
Comentários: Os documentos são recebidos somente por órgãos públicos.


