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LÍNGUA PORTUGUESALÍNGUA PORTUGUESALÍNGUA PORTUGUESALÍNGUA PORTUGUESA    

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 03, ASSINALANDO A ÚNICA 
CORRETA. 

                          

 
            Há um debate acirrado entre paleontólogos sobre a origem do homem moderno. Por um lado, a chamada 
teoria “multiregional”, ou da “continuidade regional”, afirma que primatas do gênero Homo saíram da África de 1,8 
a 2 milhões de anos atrás. De lá, espalharam-se pela Ásia e Europa, diferenciados em diferentes espécies – 
Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis – que, encontrando-se e 
misturando-se, gradualmente, e em diferentes lugares do mundo, deram origem ao Homo sapiens. No outro lado 
da barricada, a teoria chamada “Out of Africa” diz que o homem surgiu, sim, na África. Porém, duas vezes. Quer 
dizer, da primeira vez, dando origem a espécies que se extinguiram todas; da segunda vez, apenas 150 ou 200 
mil anos atrás, aparecendo já em sua forma moderna, de Homo sapiens. “Volta e meia, há uma grande 
discussão envolvendo essas teorias. A polêmica com os paleoantropólogos foi, e ainda é, acirrada”, diz a doutora  
Olga Rickards. “Mas não podemos nos esquecer de que agora, graças à análise do DNA, as dúvidas estão hoje 
praticamente resolvidas.”. É o que ela acha ... Esperemos, então, que assim seja.  
                                                                                                        

(Yurij Castelfranchi – texto adaptado) 
 

 
01. A respeito dos elementos linguísticos do texto, avalie os itens a seguir: 
 

1. O termo negritado em: “De lá, espalharam-se pela Ásia e Europa, diferenciados em diferentes espécies” 
constitui referência de lugar e corresponde, no texto, a “Ásia e Europa”.  

2. A expressão destacada em: “Volta e meia, há uma grande discussão envolvendo essas teorias”, constitui 
referência temporal.    

3. O trecho “Quer dizer, da primeira vez, dando origem a espécies que se extinguiram todas ...” esclarece o 
segmento anterior e a expressão destacada introduz esse esclarecimento.   

4. Em: “No outro lado da barricada, a teoria chamada “Out of Africa” diz que o homem surgiu, sim, na África.”, 
a expressão sublinhada metaforiza o conceito de adversidade.  

 

O correto está em: 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2, 3 e 4, apenas.   
C) 2 e 4, apenas.  
D) 1 e 3, apenas. 
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02. Acerca das estruturas morfossintáticas do texto, avalie os itens a seguir:  
 

1. Na seguinte construção frasal: “... da primeira vez, dando origem a espécies que se extinguiram todas; da 
segunda vez, apenas 150 ou 200 mil anos atrás, aparecendo já em sua forma moderna, de Homo sapiens.”, 
o emprego das formas grifadas indicam um processo verbal ainda não finalizado. 

2. No trecho: “... diferenciados em diferentes espécies – Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis, 
Homo neanderthalensis –.”, todas as vírgulas foram usadas com a finalidade de separar os elementos de 
uma enumeração.   

3. No trecho: “Mas não podemos nos esquecer de que agora, graças à análise do DNA ...”, a regência do  
verbo em destaque obedece à norma  dita culta da língua.  

4. Na oração adversativa: “Porém, duas vezes.”, a vírgula toma lugar do verbo subentendido.  
 

O correto está em: 
A) 1, 2, 3 e 4.  
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 2 e 3, apenas.  
 
03.  “Esperemos, então, que assim seja.” (último parágrafo) 
 

No trecho acima, o emprego da primeira pessoa do plural em “esperemos” se justifica porque o autor: 
 

A) se refere a ele e à doutora citada no texto.  
B) engloba o autor e os paleontólogos. 
C) abrange o autor e os possíveis leitores. 
D) distraiu-se sobre o tratamento até então dado ao tema.   
 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 04 A 09, ASSINALANDO A ÚNICA 
CORRETA. 
 

SOBRE O GENOMA HUMANO E OS DIREITOS DO HOMEM 
               

A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os direitos do Homem é um texto denso na 
conceituação e claro nas recomendações, quase sempre ditadas pela ética. Em seus 25 artigos reitera 
basicamente princípios que vêm se consolidando como pilares no domínio da bioética.  

 

A liberdade de investigar é defendida incessantemente e há muito dinheiro, indústria e propaganda 
envolvidos nesse processo. Mas as responsabilidades inerentes às atividades dos pesquisadores não são 
apenas de ordem material. Elas são também de ordem moral e ética. O rigor, a prudência, a honestidade 
intelectual e a integridade são essenciais. Na condução das pesquisas, como na apresentação e utilização de 
seus resultados, elas devem ser objeto de atenção particular, especialmente no âmbito das investigações sobre 
o genoma humano, em vista de suas implicações éticas e sociais, uma vez que a falta desses zelos poderiam 
até tornar as investigações ilícitas. Ficariam sem credibilidade se não fossem tomados esses cuidados. Os 
recentes relatórios da OMS corroboram tais ponderações. 

 

Enfim, os direitos humanos só existem se forem respeitados. 
   

(Aquiles Zuben – 2007. Revista Centro Universitário São Camilo – fragmento) 
 

04. “Mas as responsabilidades inerentes às atividades dos pesquisadores não são apenas de ordem material.” 

(2º parágrafo), a presença do segmento em destaque indica que, na continuidade do texto, haverá um termo de 
valor:  
     
A) aditivo e pertencente a uma outra ordem. 
B) adversativo e pertencente a uma ordem diferente da citada.  
C) explicativo e pertencente à mesma ordem já referida. 
D) conclusivo e pertencente à ordem citada anteriormente.  
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05. No seguinte trecho: “Mas as responsabilidades inerentes às atividades dos pesquisadores não são apenas 

de ordem material. Elas são também de ordem moral e ética.” (2º parágrafo), a correlação entre as palavras do 
texto que dão o sentido de continuidade, expresso na questão anterior, ocorre entre  
 

A) denso / claro 
B) liberdade / responsabilidades  
C) apenas / também   
D) apresentação / utilização 
 

06. “Ficariam sem credibilidade se não fossem tomados esses cuidados.” (2º parágrafo). 
No trecho acima, a relação entre as duas orações mostra que a   
 

A) primeira se realiza contanto que a segunda não se realize. 
B) segunda é consequência da primeira.  
C) primeira é uma hipótese para a realização da segunda. 
D) primeira é motivada pela segunda. 

 

07.  “... os direitos humanos só existem se forem respeitados.” (último parágrafo). 
  
No trecho acima, o nexo coesivo sintático se nos permite reconhecer, entre as orações, uma relação semântica 
de 
 

A) conclusão. 
B) conformidade. 
C) condição. 
D) causa. 
 
08. O item em que a palavra destacada tem um sinônimo corretamente indicado ao contexto é:  

 
A) “... quase sempre ditadas pela ética.” – impostas  
B) “Em seus 25 artigos reitera basicamente...” – regulamenta                
C) “... tornar as investigações ilícitas ...” –  perigosas                                  
D) “... corroboram tais ponderações.” – contrariam                                
 
09. “Na condução das pesquisas, como na apresentação e utilização de seus resultados [...] em vista de suas 

implicações éticas e sociais, uma vez que a falta desses zelos poderiam até tornar as investigações ilícitas.” (2º 
parágrafo). 
 

O termo que substitui o trecho grifado acima, sem alteração de sentido, é: 
 

A) já que 
B) ainda que 
C) posto que 
D) apesar de que 
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 10 A 15, ASSINALANDO A ÚNICA 
CORRETA. 

    
 

A indagação básica que continua presente para a sociedade atual diz respeito ao significado e alcance das 
investigações biomédicas e à experimentação humana. O tema é complexo e ambíguo e chega a amedrontar na 
medida em que extrapola o plano tecnocientífico e atinge a própria situação existencial do ser humano em todas 
as suas dimensões. Mesmo como investigação científica, modelo eminente de saber rigoroso e especializado, 
não se limita a um certo número de indivíduos na sociedade. 

 
Enquanto isso, alguns elementos que se dizem da comunidade científica, e que, provavelmente, fazem 

experimentos humanos, talvez sem o rigor ético, ensaiam o anúncio de descobertas, prometem respostas que 
ainda estão por vir.  

 
Digamos que essas não venham. Qual a alternativa oferecida a todos nós? Pedir que esperemos mais 

ainda  pelos  resultados dos experimentos, por melhores que sejam, entre eles os que desenvolveriam a  vacina 
contra o câncer? Não poderiam esses adoráveis senhores de jalecos brancos parar um pouco e olhar para nós, 
simples mortais curiosos?  

 
O que se pode é justificar o silêncio fundamentado na razão de que a medicina, como investigação visando 

novos conhecimentos e prática terapêutica, desde tempos imemoriais, está profundamente vinculada à condição 
humana na sua finitude e fragilidade, na dialética da saúde-doença. Mas seria o bastante?  

 
Para o encaminhamento dessas questões, diante de reveses e desvios condenáveis no passado recente 

da humanidade, esperamos, sim, tratamento digno e humano; e que se amplie um cenário de diálogo, como uma 
nova manifestação de atitude ética.   

 

(Marceline La Roque – REMAL – Revista de medicina alternativa São Paulo, 2007, fragmento, adaptado) 
 

10. Em relação ao texto lido, assinale a opção correta. 
 
A) Como se trata de um texto crítico sobre a situação existencial do ser humano, o nível de formalidade, as 

escolhas vocabulares e a impessoalidade da linguagem estão adequados a textos de correspondências 
oficiais.   

B) Trata-se de um texto exclusivamente de natureza narrativa, em linguagem conativa empregada em nível 
coloquial, que apresenta fatos e personagens do mundo científico agindo no tempo e no espaço.   

C) É um texto em que há evidência de que o seu autor faz uso do tema para opinar, também em linguagem 
persuasiva, dissertando sobre questões de investigações biomédicas e experimentação humana.  

D) Além de avaliar positivamente a condução das investigações biomédicas e os experimentos, o texto, de 
natureza dissertativa, se aproveita do tema para opinar sobre questões existenciais da humanidade.   

 

11. “Digamos que essas não venham.” (3º parágrafo). 
 

Em termos argumentativos, a respeito do trecho acima, o segmento anterior a ele indica. 
 

 A) hipótese a respeito de fato futuro sobre a qual o texto contra argumenta.  
 B) argumento com o qual a jornalista pretende dar razão aos investigadores e aos experimentos.   
 C) argumento dos pesquisadores, condenado provisoriamente pela jornalista. 
 D) inferência segura sobre fatos comprovados e que a jornalista condena.  
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12. Em “... esperamos, sim, tratamento digno e humano ...” (último parágrafo), a autora reforça sua opinião sobre 
algo polêmico. Nesse caso, o uso do advérbio sim significa que  
 

A) se trata de uma verdade universalmente aceita. 
B) a jornalista quer confirmar o que dizem os pesquisadores. 
C) o artigo escrito apresenta um certo ar irônico. 
D) a jornalista afirma algo que pode receber opiniões opostas.  
 

13. “Não poderiam esses adoráveis senhores de jalecos brancos parar um pouco ...?” (3º parágrafo). 
  
No trecho acima, a jornalista, coerente com o tom que dá ao texto, faz uso de um recurso de linguagem que se 
relaciona com a 

 

A) expressão exagerada de uma idéia. 
B) oposição entre o falso atribuído e o verdadeiro. 
C) aproximação entre dois elementos que se identificam. 
D) intenção de suavizar uma expressão. 
 
14. “Digamos que essas não venham. Qual a alternativa oferecida a todos nós? Pedir que esperemos mais 

ainda pelos resultados dos experimentos, por melhores que sejam, entre eles os que desenvolveriam a vacina 
contra o câncer?” (3º parágrafo). 
 

No segmento acima, há uma série de vocábulos que, estabelecendo a coesão textual, se referem a elementos 
anteriores, no texto: 
 

1. “Digamos que essas não venham.”  –  respostas             
2. “Pedir que esperemos ...”  – a sociedade   
3. “... melhores que sejam, entre eles ...” – experimentos   
4. “... os que desenvolveriam ...” –  experimentos 
 

O correto está em:  
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 3 e 4, apenas.  
C) 2 e 3, apenas. 
D) 2 e 4, apenas.  

 

15. “Enquanto isso, alguns elementos que se dizem da comunidade científica, e que, provavelmente, fazem 

experimentos humanos, talvez sem o rigor ético, ensaiam o anúncio de descobertas, prometem respostas que 
ainda estão por vir.” (2º parágrafo).   
 Dos termos grifados acima, há dois que exercem a mesma função sintática e estão juntos na alternativa: 
 

A) “alguns elementos”  – “comunidade científica” 
B) “experimentos humanos” – “o anúncio”    
C) “provavelmente” –  “respostas” 
D) “alguns elementos” – “rigor ético”  
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ÁREA DE ATUAÇÃO GERALÁREA DE ATUAÇÃO GERALÁREA DE ATUAÇÃO GERALÁREA DE ATUAÇÃO GERAL    
    
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 30, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE 
AO ENUNCIADO. 
    
16.  A história da Arquivologia registra momentos significativos para seu reconhecimento e evolução através dos 
tempos. 
A Revolução Francesa constitui um desses marcos históricos quando, ao derrubar o regime monárquico 
absolutista, vigente aquela época, influenciou a criação em 1789 do Arquivo da Assembléia Nacional, no qual 
“deveriam ser guardados e exibidos os seus atos”. Posteriormente, em 1790 esse Arquivo foi transformado no 
Arquivo Nacional da França, funcionando como depósito central dos arquivos do Estado, ao qual se 
subordinavam os arquivos provinciais. No âmbito da questão, assinale a alternativa que contém outro marco 
histórico da Arquivologia que alterou para sempre o tratamento dos arquivos. 
 

A) Surgimento dos arquivistas-paleógrafos. 
B) Estabelecimento do Princípio da Proveniência. 
C) Surgimento da Classificação por assunto. 
D) Evolução da Diplomática como ciência. 
 
17. “A qualidade através da qual os arquivos refletem a estrutura, funções e atividades da entidade 
produtora/acumuladora em suas relações internas e externas” é caracterizada por qual princípio arquivístico? 
 

A) Acumulação. 
B) Proveniência. 
C) Indivisibilidade. 
D) Organicidade. 
 
18. Princípio do respeito à ordem original em arquivos significa que o arquivo 
 

A) é uma formação progressiva, natural e orgânica. 
B) produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos de outras entidades 

produtoras. 
C) deveria conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa ou família que o produziu. 
D) considerado como tal deve permanecer integrado logicamente não podendo ser desmembrado sem a 

utilização de critérios técnicos. 
 

19.  A Política Nacional de arquivos consoante os princípios teóricos da moderna Arquivologia pode ser definida 
por qual das alternativas a seguir? 
 

A) Definição e adoção de um “conjunto de normas e procedimentos técnicos e administrativos para disciplinar 
as atividades relativas aos serviços arquivísticos da administração pública”. 

B) Definição e adoção de um “conjunto de procedimentos e operações técnicas e administrativas referentes ao 
uso e à circulação de documentos/informações de arquivo”. 

C) Definição e adoção de “um conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, 
utilização e divulgação de documentos de arquivo em todo o território nacional.” 

D) Definição e adoção de um conjunto de procedimentos e operações referentes à produção de documentos no 
país. 
 

20. Para que a Política Arquivística possa ser implantada satisfatoriamente em nível nacional, é necessário o (a) 
 

A) estabelecimento de novas formas de relacionamento entre Governo e Arquivos. 
B) reestruturação da administração pública. 
C) implantação de programa de gestão de documentos. 
D) resgate da função social dos Arquivos. 
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21.  A Lei Federal nº 8.159, de 08/01/1991, dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados... 
garantindo proteção especial aos acervos arquivísticos, considerados como “instrumentos de apoio à 
administração, à cultura e ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação”. Assim, 
quando instituições públicas ou de caráter público, cessam suas atividades, quais as ações que devem ser 
realizadas com o patrimônio documental remanescente daquelas instituições? 
 

A) Recolhimento dos documentos para o Arquivo permanente e transferência para o Arquivo intermediário. 
B) Recolhimento e transferência para o Arquivo Nacional. 
C) Recolhimento para o Arquivo Nacional e eliminação dos documentos de valor prescritos, nos prazos da Lei. 
D) Recolhimento da documentação à instituição arquivística pública ou transferência à instituição sucessora. 

 
22. Com relação ao documento arquivístico, assinale a alternativa que contém a definição correta. 
 

A) Documentos arquivísticos são produtos de rotinas processuais que visam ao cumprimento de determinada 
função ou consecução de alguma atividade. 

B) Documentos arquivísticos são autênticos quando criados e conservados de acordo com procedimentos 
regulares que podem ser comprovados, a partir de rotinas estabelecidas. 

C) Documentos arquivísticos constituem a informação registrada, independente da forma ou suporte, produzida 
ou recebida no decorrer da atividade de uma instituição ou pessoa e que possui conteúdo, contexto e 
estrutura suficientes para servir de evidência dessa atividade. 

D) Documentos arquivísticos constituem evidências, como fonte de prova e fatos, que precisavam ser 
demonstrados. 

 

23. Os registros arquivísticos se acumulam de maneira contínua e progressiva, como sedimentos de 
estratificações geológicas e isso os dota de um elemento de coesão espontânea embora estruturada.  
A característica dos documentos arquivísticos referida é 
 

A) Autenticidade. 
B) Organicidade. 
C) Acumulação. 
D) Naturalidade. 

 

24. Assinale a alternativa que contém o significado do enunciado: Documentos de arquivo estão ligados por um 
elo que é definido por 
 

A) conexões entre documentos; autenticidade. 
B) razão de produção; função que tem a cumprir. 
C) redes de relacionamentos; integridade arquivística. 
D) relações de negócios; naturalidade. 
 
25. Ações de preservação de acervos arquivísticos requerem observância de alguns requisitos indispensáveis 
para que os resultados sejam positivos. Assinale a alternativa que contém esses requisitos. 
 

A) Obtenção de dados; verificação dos métodos de arquivamento utilizados; ações não interventivas. 
B) Ações de intervenção; planejamento; comparação de suportes documentais. 
C) Participação institucional; verificação das condições de armazenamento; análise de dados. 
D) Pesquisa; apoio institucional; identificação das prioridades institucionais. 
 

26. Do ponto de vista da Gestão, o que é recomendável para implantação de um programa de preservação 
arquivística de âmbito institucional? 
 

A) Contribuição das gerencias técnicas e administrativas. 
B) Relação custo x benefício equilibrada. 
C) Definição dos objetivos da pesquisa. 
D) Ampliação de algumas atividades como desenvolvimento de recursos humanos. 
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27. Dentre as atribuições da Avaliação no contexto de um programa de preservação arquivística, indique 
aquela que considera mais pertinente e indispensável. 
 
A) Aferir informações sobre as condições gerais do acervo. 
B) Averiguar as condições das instalações disponíveis detectando situações de risco para o acervo. 
C) Averiguar as condições ambientais internas. 
D) Prever ações de mudanças e/ou alterações de suporte e recondicionamento. 
 

28. Operações sequenciais que, de acordo com as diferentes estruturas, funções e atividades da entidade 
produtora, distribuem os documentos de um arquivo, gerando um instrumento de controle dos documentos, 
denominado plano de 
 
A) registro de séries. 
B) destinação. 
C) classificação.  
D) controle de séries.  

 
29. A Avaliação consoante o Ciclo Vital dos documentos consiste fundamentalmente em identificar valores e 
definir prazos de guarda para os documentos de arquivo, independentemente do suporte documental. Assinale a 
alternativa que contém os momentos em que a avaliação ocorre. 
 

A)  Produção, Classificação. 
B)  Avaliação, Eliminação. 
C)  Arranjo, Descrição. 
D)  Indexação, Referenciação. 
 
30. Dentre as atividades desenvolvidas nos Arquivos Permanentes, a descrição é considerada imprescindível 
para o funcionamento do arquivo, porque 
 
A) define a política de acesso e uso dos documentos de cunho permanente. 
B) reúne de maneira ordenada os documentos. 
C) promove a política de acesso e uso dos documentos. 
D) propicia o acesso aos documentos para consulta e divulgação. 
 
 
ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICAÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICAÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICAÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA    
 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 31 A 60, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE 
AO ENUNCIADO. 
 

31.  A identificação dos valores e a frequência de uso pelas entidades produtoras/acumuladoras em função dos 
estágios de evolução arquivística, caracterizam o(a) 

 
A) função arquivística. 
B) gestão de documentos. 
C) legislação arquivística. 
D) ciclo vital/teoria das 03 idades. 
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32. Os esquemas de classificação arquivística devem conter alguns requisitos essenciais para sua correta 
elaboração. No âmbito da questão, assinale a alternativa que contém esses requisitos. 
 
A) Inclusão de documentos permanentes e de uso mais frequente. 
B) Estudo das estruturas e funções da entidade produtora e análise do arquivo por ela produzido. 
C) Escolha de documentos de valor administrativo e permanente. 
D) Distribuição de documentos que apresentam vigência administrativa ou valor cultural. 

 
33. Identificar valores, analisar o ciclo de vida e estabelecer prazos de guarda ou eliminação constituem etapas 
do trabalho de Avaliação de documentos que respaldam a elaboração do seu principal instrumento que é a 
Tabela de Temporalidade. Assinale as alternativas que contêm objetivos do trabalho de Avaliação nos acervos 
arquivísticos.  
 
1. Racionalização da produção documental; liberação de espaço físico; preservação do patrimônio documental. 
2. Escolha de métodos de avaliação; licença para microfilmar; conservação dos documentos correntes. 
3. Eficiência administrativa; escolha de métodos de arquivamento; licença para digitalizar. 
4. Agilidade na recuperação de documentos e informações; alterações de suporte; incremento à pesquisa. 

 

O correto está em: 
A) 3 e 4, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4.  
 

34. Na prática, a Tabela de Temporalidade deve estar ou ser 
 

1. distribuída apenas na sua respectiva esfera de competência; divulgada apenas para funcionários 
credenciados na instituição; restrita aos setores as quais ela se refere. 

2. atualizada periodicamente; disponível para todos os funcionários da instituição; para acompanhar as 
mudanças ocorridas na legislação vigente. 

3. divulgada apenas para funcionários da alta direção; atualizada periodicamente; amplamente divulgada nos 
setores aos quais se refere. 

4. aprovada pela autoridade competente; incorporada aos novos conjuntos documentais; indicativa de 
mudanças de suporte. 

 

O correto está apenas em: 
A) 1, 2 e 3. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 3 e 4. 
D) 2 e 4. 
 

35. Critérios e técnicas que distinguem documentos de valor permanente daqueles que não os apresentam, 
constituem atividades de 
 

A) classificação. 
B) seleção. 
C) valoração. 
D) destinação. 
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36. Entende-se como arquivos pessoais “o conjunto de documentos produzidos ou recebidos por pessoa 
física ao longo de sua vida e em decorrência de suas atividades e função social...”. Analisando a conceituação 
assinale as afirmativas que contêm as características essenciais constantes nesse tipo de arquivo. 
 

1. São evidências de uma pessoa e de seu papel na sociedade. 
2. O valor primário e secundário estão intrinsecamente relacionados.  
3. Os papéis produzidos por um indivíduo devem ser classificados sempre por métodos de assunto, nunca 

pelos alfabéticos. 
4. O valor de prova legal perde o sentido estrito para os papéis privados. 

 

O correto está apenas em: 
A) 1 e 4. 
B) 3 e 4. 
C) 1 e 2. 
D) 2 e 4. 
 
37. De acordo com as entidades que lhes deram origem, os arquivos classificam-se em 
 

1. correntes, intermediários e permanentes.    
2. públicos, federais e municipais. 
3. científicos, institucionais e religiosos. 
4. associações, permanentes e intermediários. 

 

O correto está apenas em:  
A) 2 e 4. 
B) 3 e 4. 
C) 2 e 3. 
D) 1, 2 e 3. 

 
38. Arquivo Permanente pode ser conceituado como “conjunto de documentos preservados em caráter definitivo 
em função de seu valor”. As atividades desses arquivos são 
 

1. classificação, avaliação, referência e destinação. 
2. eliminação, destinação, seleção e classificação.  
3. descrição, publicação, conservação e referência. 
4. arranjo, descrição, conservação e referência. 

 

O correto está apenas em: 
A) 1 e 2. 
B) 1 e 4. 
C) 2 e 3. 
D) 3 e 4. 
 
39.  A descrição exaustiva ou parcial de um fundo ou de uma ou mais de suas subdivisões que toma por unidade 
a peça documental, respeitada ou não a ordem de classificação configura a elaboração do 
 

A) catálogo. 
B) inventário. 
C) repertório. 
D) guia. 
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40. O estabelecimento das políticas de uso e acesso situam-se no âmbito das atividades de 
 
A) divulgação. 
B) conservação. 
C) preservação. 
D) referência. 
 
41. Quando a entidade arquivística estabelece: Quem deve consultar / Como devem ser consultados os 
documentos / Quais as categorias de usuários que terão acesso ao acervo – está formulando a 
 
A) política de descrição do acervo. 
B) política de acesso ao acervo. 
C) política de uso do acervo. 
D) política arquivística. 
 

42. “Os procedimentos referentes ao que deve ou pode ser consultado, levando em conta aspectos políticos e 
legais das informações, direitos de terceiros e determinações de autoridades superiores” configuram as ações de 
 
A) política arquivística. 
B) política de uso do acervo. 
C) política de divulgação do acervo. 
D) política de acesso ao acervo. 

 
43. Os arquivos permanentes pela própria conceituação adotam uma organização bem mais complexa, diferente 
daquelas utilizadas nas fases anteriores. Assinale as etapas que são fundamentais na organização desse tipo de 
acervo. 
 
1. Revisão da classificação pré-existente; manutenção do instrumento de controle na íntegra; observação dos 

princípios teóricos. 
2. Revisão da teoria arquivística; adaptação da classificação; levantamento sistemático da produção.  
3. Observação dos princípios arquivísticos teóricos; estudo da história da instituição; elaboração dos 

instrumentos de busca. 
4. Elaboração do arranjo do acervo; adaptação dos métodos de arquivamento; manutenção do instrumento de 

controle na íntegra. 
 

O correto está em: 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 

 
44.  A fase do tratamento arquivístico de cunho permanente que levando em conta os elementos formais e de 
conteúdo dos documentos para conhecimento e consulta dos fundos, é conhecida como 
 
A) referência. 
B) descrição. 
C) arranjo. 
D) divulgação. 
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45. “Acervos constituídos por documentos em linguagem não-textual, em suporte não convencional e se em 
papel em formato e dimensões excepcionais” estão inseridos, no campo da Arquivologia, nos  
 
A) arquivos especializados. 
B) arquivos técnicos. 
C) arquivos audiovisuais. 
D) arquivos especiais. 
 

46. Considerando que, apesar de se apresentarem em suportes diversificados, os documentos não-textuais 
também são arquivísticos, merecendo, portanto, tratamento técnico adequado. Assinale as atividades referentes 
à organização desses arquivos. 
 
1. Classificação, Restauro, Avaliação. 
2. Controle, Armazenamento, Preservação. 
3. Acondicionamento, Registro, Controle. 
4. Indexação, Preservação, Conservação. 

 
O correto está apenas em: 
A) 1, 3 e 4. 
B) 2 e 3. 
C) 1 e 4. 
D) 2, 3 e 4. 

 
47. Em um programa de gestão arquivística direcionada para acervos iconográficos, assinale os procedimentos 
e operações técnicas a serem efetivados. 
 
1. Registro, Recepção, Identificação, Preparo. 
2. Preservação, Armazenamento, Acondicionamento, Restauro. 
3. Acondicionamento, Controle, Preservação, Registro. 
4. Arquivamento, Pesquisa, Preparo, Identificação. 

 
O correto está apenas em: 
A) 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 3 e 4. 
D) 1 e 4. 

 
48. Uma das mais importantes atividades da fase permanente é o Arranjo, que na prática proporciona 
 
A) estudo das estruturas, funções e atividades da instituição geradora. 
B) visibilidade do acervo. 
C) elaboração dos instrumentos de controle. 
D) revisão da ordenação da fase corrente. 

 
49. Outro momento fundamental da organização de documentos arquivístico é aquele referente à Descrição 
arquivística. Qual a vantagem que na prática essa atividade acrescenta ao Arquivo? 
 
A) Adapta a classificação às reais demandas do arquivo. 
B) Demonstra como as relações orgânicas se refletem nos conjuntos documentais. 
C) Domina os mecanismos de elaboração dos instrumentos de busca. 
D) Mantém a identidade dos conjuntos documentais. 
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50. O processo de representação de termos que usualmente acompanha documentos ou informações 
configura a 

 

A) indexação. 
B) codificação. 
C) descrição. 
D) referenciação. 

 
51. Progressos científicos, inovações tecnológicas, conflitos mundiais, grandes massas documentais 
acumuladas nos arquivos – este contexto significativo, na trajetória dos arquivos, suscitou um resultado, 
extremamente positivo para a Arquivologia. Trata-se do(a) 

 
A) Princípio do Respect des Fonds. 
B) Princípio da Ordem Original. 
C) Teoria das 3 Idades. 
D) Gestão de Documentos. 

 
52. Consoante a legislação federal “considera-se Gestão de documentos o conjunto de procedimentos e 
operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase 
corrente e intermediária visando a sua eliminação ou recolhimento”. Nesse sentido, quais os objetivos desses 
procedimentos nos acervos arquivísticos? 
 

A) Padronização de métodos arquivísticos; promoção de medidas e rotinas; classificação por assunto. 
B) Racionalização; preservação da memória; eficiência administrativa. 
C) Arranjo padronizado; descrição padronizada; classificação temática. 
D) Promoção de medidas administrativas; padronização de rotinas; uniformização da classificação. 
 
53. Os procedimentos e operações técnicas referentes à Gestão de documentos aplicam-se acertadamente às 
fases: 
 

A) probatória, histórica e permanente. 
B) pós-custodial, custodial e destinação. 
C) administrativa, corrente e intermediária. 
D) definitiva, histórica e destinação. 
 

54.  A implantação de Programa de Gestão de documentos está prevista desde a Constituição Federal de 1988. 
Posteriormente, a Lei Federal nº 8.159 de 08/01/l991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos 
e Privados “preconiza a revitalização dos serviços arquivísticos do Poder Público por meio de Programas de 
Gestão...”. Nessa perspectiva, quais os objetivos de um programa de gestão? 
 

A) Controlar a produção documental e racionalizar o fluxo documental. 
B) Melhorar os serviços arquivísticos e dar suporte para decisões político administrativas. 
C) Revitalizar os serviços arquivísticos e modernizar os arquivos. 
D) Implementar diretrizes e normas e estabelecer redes de relacionamento.  
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55. “As novas tecnologias não só proporcionam possibilidades de reprodução, mas também se apresentam 
como objeto da atenção do arquivista ...”. Assinale dentro das alternativas seguintes, as vantagens da aplicação 
desses recursos nos acervos arquivísticos. 

 

1. Agilidade do acesso à informação. 
2. Necessidade de utilização dos sistemas híbridos. 
3. Geração de novos suportes da informação. 
4. Necessidade das garantias de preservação de documentos. 

 

O correto está apenas em: 
A) 2 e 4. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1 e 3. 

 

56. As organizações utilizam cada vez mais recursos tecnológicos, inclusive nos arquivos. Entretanto, as novas 
configurações dos documentos sejam por transformação, através da digitalização, seja por produção de 
documentos gerados em meio eletrônico, demandam soluções para adequação do fazer arquivístico aos novos 
padrões/informações. Quais as providências cabíveis neste contexto? 
 

1. Estudo de preservação documental.  
2. Novas formas de gerenciamento arquivístico. 
3. Implementação de políticas e ações específicas. 
4. Estudos das especificidades jurídicas, tecnológicas e arquivísticas. 

 

O correto está em: 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2, 3 e 4.  
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
 
57. Considerando que a descrição é uma das mais importantes atividades realizadas nos acervos arquivísticos, 
o Conselho Internacional de Arquivos (CIA), em reunião no ano de 1988, iniciou estudos para 
 

A) elaborar instrumentos de pesquisa padronizados universalmente. 
B) formular diretrizes para criação de uma norma mundial. 
C) propiciar acesso aos arquivos e documentos de cunho permanente. 
D) identificar as entidades produtoras de forma precisa. 

 

58. Como resultados positivos, obtidos da implementação de um programa de descrição arquivística, podem ser 
considerados: 
 

1. Compreensão da organicidade dos documentos através de uma descrição individualizada. 
2. Acesso a arquivos e documentos baseado no fornecimento de descrições no contexto da produção dos 

documentos, associados a descrições desses mesmos documentos, ainda que se apresentem em formas 
diversas e estejam fisicamente dispersos. 

3. Compreensão da indivisibilidade dos documentos através da descrição individualizada. 
4. Identificação precisa dos produtores de documentos. 

 

O correto está apenas em: 
A) 1, 3 e 4. 
B) 2 e 4. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1 e 4. 
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59. Quando “arquivos independentemente da posição que ocupam nas respectivas estruturas administrativas, 
funcionam de modo integrado e articulado na persecução de objetivos comuns” configura-se sistema de 
 
A) gestão documental. 
B) arranjo. 
C) arquivos. 
D) recuperação da informação. 

 
60.  A Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística – ISAD (G) propõe padronizar a atividade de 
descrição arquivística a partir de uma estruturação multinível, isto é, do geral para o particular. Como 
características da situação brasileira, é correto afirmar que há 
 

1. regras da crítica textual, refletindo evidência como inferência. 
2. menor prolixidade com predomínio de descrições sumárias sobre as analíticas. 
3. representação de substância e estrutura. 
4. elaboração de vocabulários controlados e tesauros. 

  
O correto está apenas em: 
A) 1, 2 e 4. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 3 e 4. 
D) 2 e 4. 
 


