
Noções de Arquivologia

Acerca dos procedimentos técnicos (funcionalidades) executados no setor de arquivo, julgue os 
itens de 01 a 10.

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

02.  Os documentos de cunho arquivistico auxiliam os profissionais  da instituição no processo 
decisório.

03. De  acordo com a legislação  arquivistica  em vigor,  os  documentos  microfilmado possuem 
respaldo legal, o que permite, em alguns casos, o descarte do documento original.

04. A implantação de uma política de gestão documental nos arquivos favorece a racionalização 
da produção e do tramite documental.

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

06.  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. 

Julgue as assertivas a seguir sobre os aspectos conceituais:

07.  Arquivologia é o complexo de conhecimentos teóricos e práticos relativos à organização de 
arquivos e às tarefas do arquivista.

08. Arquivistica é a disciplina que tem por objeto o conhecimento dos arquivos e dos princípios e 
técnicas a serem aplicados na sua constituição, organização, desenvolvimento e utilização.

09. Arquivística é a aplicação prática da arquivologia.

10. Arquivologia é a Disciplina aplicada que trata da coleta, organização e difusão de informações 
preservadas em diferentes tipos de suportes materiais.

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

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

03. C
Comentário: 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.



04. C
Comentário: 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.

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

06. C
Comentário:  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.

07. C
Comentário: Dentre várias definições conceituais para Arquivologia esta é uma das consideradas 
corretas.

08. E
Comentário:  Esta definição assemelha-se muito a de arquivístiva, mas o correto é a definição 
para Arquivologia, se estivesse limitada somente aos princípios e técnicas ai sim seria arquivística.

09. C
Comentário: Dentre outras definições conceituais corretas esta também é aceita.

10. C
Comentário: Dentre várias definições conceituais para Arquivologia esta é mais uma considerada 
correta.


