
Noções de Arquivologia

01. Quanto a forma de arquivamento os arquivos podem ser verticais ou horizontais.

02.  Valor Secundário valor atribuído aos documentos em função do interesse que possam Ter 
para  o  gerador  do arquivo,  e  para  outros  usuários,  tendo em vista  a  sua utilidade  para  fins 
diferentes daqueles para os quais foram originalmente produzidos.

03.  Os documentos quanto a Natureza do Assunto podem ser  classificados em Extensivo ou 
Sigiloso.

04.  Quanto aos graus de sigilo os documentos são classificados em Ultra-Secretos, Secretos, 
Confidenciais e Reservados.

05. O acesso aos documentos sigilosos referente à honra e à imagem das pessoas será restrito 
por  um prazo máximo de  100 (cem) anos,  a  contar  da data de sua produção,  podendo ser 
prorrogado por igual período uma única vez.

06. O prazo máximo para restrição dos documentos Secretos é de 20 (vinte) anos, podendo ser 
prorrogado período uma única vez.

Analise a afirmativas abaixo de acordo com os conceitos e técnicas referentes aos métodos de 
arquivamento.

07.  São considerados métodos padronizados o Variadex, Soundex, Automáticos, Ideográficos e 
Rôneo.

08.  O método de arquivamento numérico é o mais indicado para os arquivos especiais,  como 
exemplo os arquivos fotográficos, por ser um método do sistema direto permitindo a recuperação 
da informação de forma mais ágil.

09. No método geográfico onde o critério de classificação seja Estado, Cidade e Correspondente, 
primeiro coloca-se em ordem crescente pelo nome do Estado, para depois ordenar as cidades 
priorizando as capitais dos estados.

10. Na classificação alfabética quando estamos trabalhando com nomes espanhóis devemos 
classificá-los a partir do penúltimo sobrenome que indica a família do pai.

Gabarito

01. C
Comentário: Correto, os documentos devem ser arquivados verticalmente ou horizontalmente.

02.  C
Comentário: O valor primário ou secundário, está justamente atrelado a utilidade do mesmo com 
foco no motivo para o qual o mesmo foi gerado, enquanto está atendendo ao motivo para o qual 
foi gerado, será considerado valor primário,  ao sair deste foco, mas ainda existir  interesse no 
documento ele assume o valor secundário, conforme o texto em questão.

03.  E
Comentário:  Errado, pois quanto a Natureza os documentos são classificados em “Ostensivos” 
ou Sigilosos.



04. C
Comentário:  Correto,  pois  conforme  legislação  vigente  os  documentos  podem  possuir  a 
classificação acima mencionada, com prazos de restrição de 30 anos, 20 anos, 10 anos e 5 anos 
respectivamente podendo ainda os mesmo serem prorrogados por igual período uma única vez.

05. E
Comentário: No caso de imagem e honra da pessoa o prazo é realmente de 100 anos, mas não 
há previsão de prorrogação.

06. C
Comentário: Corretamente, sendo que tanto o grau de sigilo quanto a prorrogação são aplicado 
pela autoridade competente ou alguma autoridade hierarquicamente superior.

07. E
Comentário: O método Ideográfico não é um método padronizado e sim método básico, todos os 
demais  são  considerados  métodos  padronizados,  faltando  apenas  mencionar  como  método 
padronizado o “Mnemônico”.

08. E
Comentário: O método de arquivamento numérico, é realmente o mais indicado para os arquivos 
especiais,  mas  não  é  um  método  do  sistema  indireto  de  recuperação  da  informação,  pois 
necessita de um arquivo auxiliar.

09. C
Comentário:  Resposta  correta,  pois  neste  critério  da  regra  geográfica  as  Capitais  terão 
prioridade.

10. C
Comentário:  Na formatação de nomes espanhóis devemos consideraro penúltimo sobre nome, 
para iniciar a ordenação.


