
NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA

01. Transforme o arquivo numérico simples abaixo para dígito-terminal.
I. 9.435 – Marize Machado Chagas
II. 10.900 – Vera Lucia Couto
III. 279.435 – Somine Couto da Silva
IV. 788.735 – Guilherme Chagas H. Valença

A nova ordem será:
a) II – IV – I – III
b) I – II – III – IV
c) II – III – IV – I
d) II – I – III – IV
e) IV – III – II – I

02. “Reduz massa de arquivo; resiste a incêndios e inundações; pode-se jogar o original fora, pois
é matriz confiável.” Essas conceituações se referem a:
a) CD-ROM.
b) disquetes.
c) microfilme.
d) arquivo permanente.
e) xerox ou fotografia.

03. Organize um arquivo geográfico por estados. As seis primeiras pastas são:
1. Rio de Janeiro – Rio de Janeiro – Celso Souza Tubos e Conexões.
2. Ceará – Iguatu – Portal Mundial Net Ltda.
3. Rio Grande do Norte – Parnamirim – Diógenes Calçados S.A.
4. Rio de Janeiro – Campos – Kosmeticos Empreendimentos.
5. Ceará – Maranguape – Haras Santo Agostinho.
6. Rio Grande do Norte – Natal – Natalense Transportadora.

As pastas devem ser arquivadas na seguinte ordem:
a) 2 – 5 – 6 – 3 – 1 – 4
b) 2 – 5 – 4 – 1 – 6 – 3
c) 5 – 2 – 6 – 3 – 1 – 4
d) 5 – 2 – 4 – 1 – 6 – 3
e) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

04. As pastas abaixo deverão ser arquivadas segundo as regras de alfabetação.
I. Décimo Primeiro Encontro de Indexadores de Periódicos.
II. 8º Simpósio de Diretores de Bibliotecas Universitárias do Brasil.
III. 12º Encontro Nacional de Informação e Documentação Jurídica.
IV. XX Congresso de Biblioteconomia e Ciência da Informação.
V. Quinto Seminário Brasileiro de Pesquisa.

A ordem correta de arquivamento é:
a)  III – I – IV – V – II
b)  IV – I – III – V – II
c)  I – V – II – III – IV
d) V – II – I – III – IV
e)  V – II – I – IV – III



05. Marque a opção correta a respeito de arquivos intermediários.
a) Devem, necessariamente, ser conservados perto dos escritórios.
b) São também chamados de “limbo”, “purgatório” ou “arquivo morto”.
c) Reúnem documentos que precisam estar acessíveis, apesar de menos consultados.
d) Guardam documentos oficiais ou de valor histórico em caráter permanente.
e) Devem disponibilizar seus documentos para consultas frequentes.

06. Assinale a afirmação incorreta.
a) Cada empresa deve adotar a metodologia de arquivamento que atenda às suas necessidades
específicas.
b) Os arquivos podem passar por três estágios de evolução, que não são complementares.
c) A maneira de conservar e organizar os documentos deve mudar de acordo com a idade do
arquivo.
d)  Embora  o  termo “arquivo”  seja  usado  em referência  a  qualquer  uma das  três  idades,  os
arquivos propriamente ditos são os de terceira idade.
e) O arquivo de primeira idade é também chamado de “corrente”.

07. O método numérico simples é indireto porque:
a)  a  documentação  é  arquivada  em  pastas  miscelâneas,  que  devem  conter  de  10  a  20
correspondentes.
b)  a  atribuição  de  números  aos  correspondentes  é  feita  segundo  ordenação  alfabética,  sem
preocupação com a ordem de entrada.
c)  tem  ampla  aplicação  nos  arquivos  especiais  –  discos,  fotografias,  filmes,  fitas  sonoras  –
mediantes ligeiras adaptações.
d) pode-se aproveitar o número de uma pasta que venha a vagar, para não manter pastas sem
utilidade no arquivo.
e) requer consulta a um índice alfabético remissivo, que fornecerá o número sob o qual a pasta ou
o documento foi arquivado.

08. Marque a afirmação incorreta a respeito do método de alfabetação para nomes de pessoas.
a) Quando os sobrenomes são iguais, prevalece a ordem alfabética dos prenomes.
b) Sobrenomes compostos de substantivo e adjetivo (como Monte Verde) não são separados.
c)  Sobrenomes  iniciados  com a  palavra  Santa  (como Santa  Cruz)  são  compostos  e  não  se
separam.
d) Títulos que acompanham nomes, como General ou Ministro, são considerados na alfabetação.
e) Os nomes orientais são registrados exatamente como se apresentam.

09. Indique a opção em que as firmas estão apresentadas na ordem adequada, de acordo com as 
regras de alfabetação.
a) Alumibrás – Associação Brasileira de Imprensa – Associação dos Analistas de Sistemas.
b) Fundação Banco do Brasil – Fundação Getúlio Vargas – Fundação dos Correios.
c) Jorge Zahar Editor – Editora Nova Fronteira – Areal Editores.
d) Roditi Joalheiros – H. Stern – Amsterdam Sauer.
e) O Globo – Jornal do Brasil – A Tarde.

10. A respeito dos métodos de arquivamento, são feitas as afirmações abaixo.
I. A escolha do método de arquivamento deve ser determinada pela natureza dos documentos e a
estrutura da entidade,  embora,  de modo geral,  qualquer  sistema possa apresentar resultados
satisfatórios se for adequadamente aplicado.
II. Em comparação aos demais, o método alfabético é o mais simples, rápido e barato, além de
dificilmente gerar erros de arquivamento, mesmo quando o volume de documentos é grande.



III. Podem-se dividir os métodos de arquivamento em duas grandes classes: a dos alfabéticos e a
dos numéricos; cada uma delas, por sua vez, divide-se em diversas subclasses.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I e II, apenas
b) II e III, apenas
c) III, apenas
d) I, apenas
e) II, apenas

GABARITO

01. A
Comentário: Digito Terminal
No método digito terminal  o número é decomposto da seguinte maneira:  No  número  788.735
temos os seguintes grupos: 78.87.35.
A leitura e o arquivamento são feitos sempre da direita para a esquerda. O grupo 35 de primário, o
grupo 87 de secundário e o grupo 78 de terciário.
Quando o número for composto de menos de seis dígitos será colocado (0) zero a sua esquerda,
para sua complementação.
Ex.: 10.900 - 01. 09. 00
9.435 - 00. 94. 35
A ordem em questão ficará a seguinte:
01- 09-00
78-87-35
00-94-35
27-94-35

02. C
Comentário: O microfilme tem valor legal, portanto os originais (papel) podem ser eliminados.
Microfilmagem 
Sistema de gerenciamento e preservação de informações, mediante a captação das imagens de
documentos por processo fotográfico.
Este  processo  reduz  o  volume  dos  arquivos,  proporcionando  acesso  eficiente,  e  rápido  aos
documentos a um baixo custo.
• Realizar backup de segurança
• Confiabilidade / Durabilidade
• Baixo Custo
• Reproduzível
• Tem valor legal
Lei 5.433 de 1968
Dispõe sobre a microfilmagem de documentos e da outras providências.
Decreto 64.398 de 1969
Regulamenta a Lei 5.433 de 1968 que dispõe sobre a microfilmagem de documentos e dá outras
providências.
Decreto 1.799 de 1996
Regulamenta a Lei 5.433 de 1968, que regula a microfilmagem de documentos oficiais, e dá 
outras providências



03. A
Comentário: Método Geográfico
Nome do Estado, cidade e correspondente (elemento principal: Estado)
Quando se organiza um arquivo por Estado, as capitais devem ser alfabetadas e vir em primeiro 
lugar, em ordem subseqüente, independentemente da ordem alfabética. As demais cidades são 
colocadas a seguir subseqüente em rigorosa ordem alfabética.

04. B
Comentário: Método Alfabético
Nos títulos de congressos, conferências, reuniões, assembléias os números arábicos, romanos ou
escritos por extenso devem aparecer no final entre parênteses – Congresso de Odontologia (1º).

05. C
Comentário: Arquivo Intermediário – Segunda idade
Arquivamento transitório dos documentos de reduzida utilização, assegurando o processamento,
armazenagem e acesso racional com vista a custódia, a pesquisa e a eliminação. Antigamente
somente existiam duas idades dos Arquivos.
O documento passava da idade administrativa para a idade histórica. A transição entre uma e
outra não era considerada.
Os documentos administrativos quando se tornavam inúteis, eram transferidos para os Arquivos
Permanentes, sem um critério definido. As vezes permaneciam nos Arquivos Correntes pôr longos
anos, sofrendo o risco de perda.
Tendo  como  base  os  problemas  que  eram  causados  nos  Arquivos,  surgiu  a  noção  de  pré-
arquivamento, com a teoria da idade intermediária, entre a administrativa e a permanente.
a) Funções
• Custodiar temporariamente a documentação pública ou privada de reduzida utilização;
• Custodiar a documentação de órgãos recentemente extintos;
• Custodiar a documentação relativa as atividades especiais ou extintas;
• Custodiar a documentação regular ou especial; de: valor histórico ou relativo, ainda não avaliada
para custódia definitiva.
b) Objetivos
• Reduzir os custos da documentação;
• Favorecer a eficiência das operações governamentais;
•  Contribuir  para  a  racionalização  da  guarda  e  preservação  dos  documentos  de  arquivo.

06. B
Comentário: A questão trata do estágio de evolução dos Arquivos (Teoria das 3 idades), definidas
por Jean-Jacques Valette (1973). Esses estágios são complementares. 

07. E
Comentário: Método numérico
Quando o elemento principal para a recuperação da informação for o número do documento. Este 
é um método indireto, pois vai necessitar sempre de um índice alfabético (em fichas, livros) para 
localizar o documento ou pasta desejada no arquivo. A questão se refere ao motivo do método 
numérico ser considerado indireto. Embora afirmativas estivessem corretas somente a letra E 
respondia a questão.

08. D
Comentário: Os títulos como Ministro, Presidente, Doutor não são considerados na alfabetação - 
Varela, Drauzio (Doutor).



09. E
Comentário: Os nomes de firmas, empresas, instituições e órgãos governamentais devem 
permanecer como se apresentam, não considerando para os artigos e as preposições.

10. D
Comentário: A principal questão do método alfabético é a quantidade de erros de arquivamento,
principalmente no que se refere a homônimos.
Os métodos de arquivamento não se resumem em alfabético e numérico


