
Noções de Arquivologia

01.  A administração  da  produção,  tramitação,  organização,  uso  e  avaliação  de  documentos, 
mediante  técnicas  e  práticas  arquivísticas,  a  fim  da  racionalização  e  eficiência  dos  arquivos, 
denomina-se:
a) Organização e Métodos (OM);
b) gestão de documentos;
c) ciclo vital dos documentos;
d) destinação de documentos;
e) princípio da unidade protocolizadora.

02. Método de arquivamento no qual  as pastas são ordenadas de acordo com o registro de 
entrada dos correspondentes. Usa-se, também, um índice alfabético remissivo para a codificação 
das pastas. Trata-se do método:
a) decimal;
b) duplex;
c) enciclopédico;
d) alfanumérico; 
e) numérico simples.

03. A abordagem da teoria das três idades é oriunda da(o):
a) Estados Unidos;
b) França;
c) Canadá;
d) Espanha;
e) Reino Unido.

04. O procedimento da microfilmagem:
a) substitui a etapa arquivística da avaliação de documentos;
b) não elimina o prévio tratamento técnico da  documentação;
c) otimiza o arranjo do acervo e a ordenação de suas séries;
d) é feito concomitantemente com a avaliação e a seleção documental;
e) simplifica o uso dos métodos padronizados de arquivamento.

05. De acordo com os sistemas de arquivamento definidos por Marilena Leite Paes, pode-se dizer 
que o método unitermo propicia uma classe de arquivamento:
a) numérica e enciclopédica.
b) alfabética e onomástica.
c) numérica e duplex.
d) ideográfica e numérica.
e) alfabética e variadex.

06. Como instrumentos de destinação, as tabelas de temporalidade:
a) determinam quais documentos descartados deverão ser restaurados.
b) organizam a transferência de documentos para o arquivo permanente.
c) sistematizam o ciclo vital dos documentos determinando suas idades.
d) indicam quais documentos devem ser recolhidos ao arquivo intermediário.
e) são um poderoso instrumento de pesquisa para o historiador.



07. De acordo com a já citada Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991, a eliminação de documentos 
públicos de valor permanente:
a)  ocorrerá  após  concluído  o  processo  de avaliação  conduzido  pelas  respectivas  Comissões 
Permanentes de Avaliação.
b)  ocorrerá  após  a  elaboração  e  o  registro  das  tabelas  de  temporalidade  junto  ao  Arquivo 
Nacional.
c)  ocorrerá mediante autorização do chefe do poder executivo da esfera de competência dos 
documentos.
d) não é permitida por serem documentos imprescritíveis e inalienáveis devido ao valor histórico, 
probatório e informativo.
e)  somente  ocorrerá  se,  após  leilão  oficial,  não  houver  compradores  interessados  na  sua 
aquisição.

08. Você é contratado como consultor de uma instituição pública que vem enfrentando problemas 
com o crescimento desordenado de seu arquivo permanente. O diretor da instituição lhe pede que 
encaminhe soluções para o problema. Você, então:
a) propõe digitalizar parte do acervo para ocupar menos espaço.
b) propõe um novo fluxograma que otimize o trâmite dos documentos permanentes.
c) sugere a eliminação dos documentos permanentes sem valor histórico.
d) elabora um projeto de gestão para os documentos das fases corrente e intermediária.
e) elabora uma tabela de temporalidade para os documentos permanentes.

09. Das alternativas abaixo uma não é competência do CONARQ:
a) Definir normas e diretrizes para o pleno funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos 
(SINAR).
b) Estimular a reprodução de documentos.
c) Estimular a utilização da TTD.
d) Declarar como interesse público social aos arquivos privados que tenham fontes relevantes 
para a história e o desenvolvimento, nos termos do Artigo 13 da Lei 8.159/91.

10. Quanto à sua função, a guia que indica a localização de um nome ou assunto de grande 
freqüência, é chamada:
a) subsidiária
b) secundária 
c) primária   
d) especial

Gabarito
01. B
Comentário: Considera-se  gestão de documentos  o  conjunto  de procedimentos  e  operações 
técnicas  referentes  às  atividades de  produção,  tramitação,  uso,  avaliação e  arquivamento  de 
documentos em fase corrente e intermediária,  visando a sua eliminação ou recolhimento para 
guarda permanente. A gestão de documentos é operacionalizada através do planejamento, da 
organização,  do  controle,  da  coordenação,  dos  recursos  humanos,  do  espaço  físico  e  dos 
equipamentos, com o objetivo de aperfeiçoar e simplificar o ciclo documental.

02. E
Comentário: Numérico simples – quando o elemento principal para a recuperação da informação 
for o número do documento. Necessita sempre de um índice alfabético (em fichas, livros) para 
localizar o documento ou pasta desejada no arquivo.



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

04. B 
Comentário: A microfilmagem é um sistema de gerenciamento e preservação de informações, 
mediante  a  captação  das  imagens  de  documentos  por  processo  fotográfico.  Não  elimina  o 
tratamento técnico da documentação.

05. D
Comentário: Os métodos numéricos ideográficos ou assuntos mais conhecidos são: o duplex, o 
decimal e o unitermo, também conhecido como indexação coordenada. Por ser este método do 
sistema indireto, torna-se necessário um esquema de classificação e um índice alfabético. Os 
métodos   numéricos  aplicado  à  classificação  pôr  assunto  facilitam as  operações,  pois  basta 
marcar, com um número, cada papel, para indicar o local exato onde ele deve ser  arquivado.  
Alem disso, é  muito fácil  fixar um número do que qualquer outro símbolo formado por letras.

06. C
Comentário: 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.  Desta  maneira  este  instrumento  sistematiza  o  ciclo  de  vida  útil  dos 
documentos.

07. D 
Comentário: Os documentos de valor permanente não são eliminados. Eles são conservados 
porque possuem conteúdo histórico e probatório.

08. D
Comentário: Fazer  um levantamento  da  documentação  do  acervo  e  elaborar  um projeto  de 
gestão de documentos é o primeiro passo para a organização de qualquer acervo documental. 
Chamamos  de  Gestão  de  documentos  o  conjunto  de  procedimentos  e  operações  técnicas 
referentes às atividades de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos 
em  fase  corrente  e  intermediária,  visando  a  sua  eliminação  ou  recolhimento  para  guarda 
permanente.

09. B
Comentário:Comentário:  O Conarq (Conselho Nacional de Arquivo) tem com competências:
I. estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR, visando 
à gestão, à preservação e ao acesso aos documentos de arquivos;
II. promover o inter-relacionamento de arquivos públicos e privados com vistas ao intercâmbio e à 
integração sistêmica das atividades arquivísticas;
III.  propor ao Chefe da Casa Civil  da Presidência da República normas legais necessárias ao 
aperfeiçoamento e à implementação da política nacional de arquivos públicos e privados;
IV. zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que norteiam o funcionamento 
e o acesso aos arquivos públicos;
V. estimular programas de gestão e de preservação de documentos públicos de âmbito federal, 
estadual, do Distrito Federal e municipal, produzidos ou recebidos em decorrência das funções 
executiva, legislativa e judiciária;
VI.subsidiar a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo metas e prioridades 
da política nacional de arquivos públicos e privados;
VII.  estimular  a  implantação  de  sistemas  de  arquivos  nos  Poderes  Executivo,  Legislativo  e 
Judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e nos Poderes Executivo e Legislativo dos 



Municípios;
VIII. estimular a integração e modernização dos arquivos públicos e privados;
IX. identificar os arquivos privados de interesse público e social, nos termos do art. 12 da Lei nº  
8.159, de 1991;
X. propor ao Presidente da República, por intermédio do Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República, a declaração de interesse público e social de arquivos privados;
XI. estimular a capacitação técnica dos recursos humanos que desenvolvam atividades de arquivo 
nas instituições integrantes do SINAR;
XII. recomendar providências para a apuração e a reparação de atos lesivos à política nacional de 
arquivos públicos e privados;
XIII.  promover a elaboração do cadastro nacional de arquivos públicos e privados, bem como 
desenvolver atividades censitárias referentes a arquivos;
XIV. manter intercâmbio com outros conselhos e instituições, cujas finalidades sejam relacionadas 
ou complementares às suas, para prover e receber elementos de informação e juízo, conjugar 
esforços e encadear ações;
XV.  articular-se  com outros  órgãos do Poder  Público  formuladores  de políticas  nacionais  nas 
áreas de educação, cultura, ciência, tecnologia, informação e informática.

10. D
Comentário:  Guia – Dá  orientação  ao  usuário no conhecimento e utilização do arquivo, podem 
ser primarias, secundárias,  subsidiária, especiais, fora. A guia que indica documentos com grande 
freqüência de uso é a guia Especial.


