CADERNO: 1

ARQUIVISTA
CÓDIGO:
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de
preenchimento do Cartão de Respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela
não retornar, será eliminado.
3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na
sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair
juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas
Objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem
do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso
em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma.

AGENDA
l
l
l
l
l

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

l

1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que
contém 50 (cinquenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente
uma correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão
no caderno de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de
respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde
foi designado para sentar. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado,
amassado, dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no
selo que está no seu cartão de respostas.
8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o
conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato
deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data
prevista no cronograma.

l
l

l
l
l
l

l
l
l

06/12/2015 (Manhã e Tarde), PROVAS
OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TITULOS.
07/12/2015, Divulgação do Gabarito Preliminar
das Provas Objetivas/Exemplares das Provas.
10/12/2015, Disponibilização das Imagens
dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
11/12 e 14/12/2015, Interposição de Recursos
contra as questões das Provas Objetivas.
23/12/2015, Divulgação dos Gabaritos
Definitivos das Provas Objetivas.
23/12/2015, Resultado do Recurso contra
as questões das Provas Objetivas.
29/12/2015, Divulgação Relação Preliminar
das Notas das Provas Objetivas.
05/01 a 06/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Resultado do Recurso contra a
Relação Preliminar de Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas das Provas Objetivas.
16/01/2016, Relação dos candidatos que
terão os seus títulos analisados.
18/01 a 19/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Resultado do Recurso contra as
Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas da Avaliação de Títulos.
26/01/2016, Resultado Final do Concurso.

INFORMAÇÕES:
l Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h
l Internet: http://concursos.biorio.org.br
l E-mail: ifrj2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 3

De alguns segmentos do texto o leitor pode fazer uma série de
inferências. A inferência inadequada do segmento “O precário
equilíbrio rompeu-se de uma vez com o agravamento da guerra
civil na Síria” é:

TEXTO

SALTANDO AS MURALHAS DA EUROPA

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De um lado está a Europa da abundância econômica e
da estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo,
uma extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos
conflitos. O precário equilíbrio rompeu-se de uma vez
com o agravamento da guerra civil na Síria. Da Síria,
mas também do Iraque e do Afeganistão, puseram-se
em marcha os refugiados. Atrás deles, ou junto com
eles, marcham os migrantes econômicos da África e da
Ásia. No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra
Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as
muralhas da União Europeia.
Muralhas? Em tempos normais, os portais da União
Europeia estão abertos para os refugiados, mas fechados
para os imigrantes. Não vivemos tempos normais. Os
países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente,
fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando
as pontes diante dos refugiados. Vergonhosamente, a
Grã-Bretanha segue tal exemplo, ainda que com menos
impudor.
A Alemanha, seguida hesitantemente pela França,
insiste num outro rumo, baseado na lógica demográfica
e nos princípios humanitários. Angela Merkel explica
a seus parceiros que a Europa precisa agir junta para
passar num teste ainda mais difícil que o da crise do
euro. “O futuro da União Europeia será moldado pelo
que fizermos agora, alerta a primeira-ministra alemã.
(Mundo, outubro 2015)

QUESTÃO 4

O segmento do texto em que predomina uma visão objetiva é:
(A) “A Alemanha, seguida hesitantemente pela França, insiste
num outro rumo, baseado na lógica demográfica e nos
princípios humanitários”.
(B) “Angela Merkel explica a seus parceiros que a Europa
precisa agir junta para passar num teste ainda mais difícil
que o da crise do euro”.
(C) “Os países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente,
fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando as
pontes diante dos refugiados”.
(D) “Vergonhosamente, a Grã-Bretanha segue tal exemplo,
ainda que com menos impudor”.
(E) “No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra
Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as
muralhas da União Europeia”.

QUESTÃO 5

Xenofobia significa “aversão pelo estrangeiro”; a palavra abaixo
cuja explicação etimológica está correta é:

QUESTÃO 1

O título dado ao texto – Saltando as muralhas da Europa –
representa:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) uma crítica aos imigrantes que não respeitam as leis
internacionais.
(B) uma referência a uma ameaça à segurança da União
Europeia.
(C) uma alusão à dificuldade da Europa em aceitar refugiados.
(D) um elogio à política alemã de aceitar imigrantes e refugiados.
(E) uma indicação das dificuldades dos refugiados diante de
dificuldades políticas.

fotofobia / aversão por fotografias.
acrofobia / aversão por locais altos.
aerofobia / aversão por viagens aéreas.
homofobia / aversão ao gênero humano.
tanatofobia / aversão por doenças.

QUESTÃO 6

“O futuro da União Europeia será moldado pelo que fizermos”;
a forma inadequada da correspondência entre os tempos
verbais sublinhados é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 2

“De um lado está a Europa da abundância econômica e da
estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo, uma
extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos conflitos”.
Esse primeiro período do texto se estrutura:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

já havia uma guerra civil na Síria há algum tempo.
existia um tênue equilíbrio nas tensões da região.
haviam ocorrido rompimentos em países do local referido.
a guerra civil na Síria envolvia outros países vizinhos.
um conflito interno de um país pode afetar nações
próximas.

a partir da antítese de elementos diversos.
no confronto entre duas épocas de valores distintos.
com base na comparação de duas civilizações diferentes.
com fundamento na oposição política e religiosa.
na semelhança entre regiões europeias, africanas e asiáticas.
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seria/fizessem.
é/fazem.
era/faziam.
fora/fizeram.
foi/façam.
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QUESTÃO 7

Estão corretos:

“Em tempos normais, os portais da União Europeia estão
abertos para os refugiados, mas fechados para os imigrantes”.
Entre “refugiados” e “imigrantes” há uma diferença:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

econômica e religiosa.
religiosa e política.
política e causal.
causal e social.
social e econômica.

QUESTÃO 11

Avalie se os objetivos dos Institutos Federais incluem ministrar,
em nível de educação superior, as seguintes modalidades de
cursos:

QUESTÃO 8

O autor do texto mostra um conjunto de posições políticas; o
posicionamento que não é defendido no texto é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.
II.

favorável à política adotada pela Alemanha.
oposta ao posicionamento da Inglaterra.
condenatória dos imigrantes e favorável aos refugiados.
contrária aos políticos da extrema-direita.
irônica em relação à posição da França.

III.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA

IV.

QUESTÃO 9

V.

De acordo com a Lei 11.892/2008, os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais possuem
natureza jurídica de ____, detentoras de ____ administrativa,
patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. As
lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III, apenas.
II e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

Cursos superiores de tecnologia visando à formação de
profissionais para os diferentes setores da economia.
Cursos de licenciatura, bem como programas especiais
de formação pedagógica, com vistas à formação de
professores para a educação básica, sobretudo nas áreas
de língua portuguesa, ciências sociais e matemática, e
para a educação profissional.
Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação
de profissionais para os diferentes setores da economia e
áreas do conhecimento.
Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento
e especialização, visando à formação de especialistas nas
diferentes áreas do conhecimento.
Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado
e doutorado que contribuam para promover o
estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e
tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação
tecnológica.

Estão corretos:

fundações públicas / autonomia.
autarquia / autonomia.
fundações públicas / dependência.
autarquia / dependência.
empresas públicas / tutela.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 10

I, II e III, apenas.
III, IV e V, apenas.
I, II, III e IV, apenas.
I, III, IV e V, apenas.
I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 12

Avalie se os Institutos Federais têm, entre outras, as seguintes
finalidades e características:

De acordo com a Lei 8027/90, que dispõe sobre normas de
conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias
e das Fundações Públicas, são faltas administrativas puníveis
com a pena de suspensão por até noventa dias, cumulada, se
couber, com a destituição do cargo em comissão, entre outras,
as seguintes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

I.

Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos
os seus níveis e modalidades, formando e qualificando
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional.
II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como
processo educativo e investigativo de geração e adaptação
de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e
peculiaridades regionais.
III. Promover a integração e a verticalização da educação
básica à educação profissional e educação superior,
otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e
os recursos de gestão.
IV. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência
de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à
preservação do meio ambiente.

(A) retirar, sem prévia autorização, por escrito, da autoridade
competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
(B) opor resistência ao andamento de documento, processo
ou à execução de serviço.
(C) recusar fé a documentos públicos.
(D) atuar como procurador ou intermediário junto a
repartições públicas.
(E) atribuir a outro servidor público funções ou atividades
estranhas às do cargo, emprego ou função que ocupa,
exceto em situação de emergência e transitoriedade.
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QUESTÃO 13

III.

integridade: qualidade da informação não modificada,
inclusive quanto à origem, trânsito e destino.
IV. primariedade: qualidade da informação coletada na fonte,
com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

Avalie se, de acordo com a Lei 8027/90, as seguintes afirmativas
são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 Aos casos de improbidade administrativa, insubordinação
grave em serviço e revelação de segredo de que teve
conhecimento em função do cargo ou emprego, entre
outros, aplica-se a penalidade de demissão.
 Constitui infração grave, passível de aplicação da pena
de demissão, a acumulação remunerada de cargos,
empregos e funções públicas, vedada pela Constituição
Federal, estendendo-se às autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e fundações mantidas
pelo Poder Público.
 Os servidores públicos civis são obrigados a declarar, no
ato de investidura e sob as penas da lei, quais os cargos
públicos, empregos e funções que exercem, abrangidos
ou não pela vedação constitucional, devendo fazer prova
de exoneração ou demissão, na data da investidura, na
hipótese de acumulação constitucionalmente vedada.

Estão corretas apenas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16

O surgimento da Arquivologia se deu no seguinte país:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II.
I e IV.
III e IV.
I, II e III.
II, III e IV.

V, V e V.
V, F e F.
F, V e F.
F, V e V.
F, F e V.

França.
Estados Unidos da América.
Holanda.
Inglaterra.
Canadá.

QUESTÃO 17

De acordo com a teoria arquivística, há diferentes definições
para as características e atribuições dos órgãos de
documentação. Em relação ao tema, é correto afirmar que:

QUESTÃO 14

A Lei nº 12.527/11 preconiza que os procedimentos nela
previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de
acesso à informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e com
as seguintes diretrizes, EXCETO UMA, que está ERRADA.
Assinale-a.

(A) Museus são instituições de interesse privado que
colecionam peças e objetos de valor cultural.
(B) A característica de tridimensionalidade é atribuída aos
arquivos, bibliotecas e museus.
(C) Arquivos são constituídos com finalidade funcional,
enquanto que bibliotecas são constituídas com finalidade
cultural.
(D) Documentos de arquivo são colecionados com objetivos
culturais.
(E) As bibliotecas possuem documentos que atendem às
necessidades administrativas das instituições públicas.

(A) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo
como exceção.
(B) Divulgação de informações de interesse público tão
somente mediante solicitação.
(C) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação.
(D) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência
na administração pública.
(E) Desenvolvimento do controle social da administração
pública.

QUESTÃO 18

Com relação à classificação dos documentos é correto afirmar
que:
(A) O estágio de preparação e transmissão dos documentos
está relacionado ao formato.
(B) O estágio de preparação e transmissão dos documentos
está relacionado à forma.
(C) Ao gênero cartográfico podemos relacionar as pinturas.
(D) Ata de reunião de diretoria, relatório de atividades
administrativas, plano estratégico são espécies
documentais.
(E) Ata, carta, plano, relatório, convite, contrato, edital, são
categorias documentais.

QUESTÃO 15

Avalie se as definições a seguir estão corretas, de acordo com
a Lei nº 12.527/11:
I.

autenticidade: qualidade da informação que pode ser
conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou
sistemas autorizados.
II. disponibilidade: qualidade da informação que tenha
sido produzida, expedida, recebida ou modificada por
determinado indivíduo, equipamento ou sistema.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 23

A seguinte classificação de arquivos está correta:

Com relação ao ciclo de vida dos documentos, é correto
afirmar que:

(A) Quanto às instituições mantenedoras: são federais,
estaduais e municipais.
(B) Quanto ao estágio de evolução: são administrativos ou
históricos.
(C) Quanto à natureza dos documentos: são públicos e
privados.
(D) Quanto à extensão de atuação: são correntes,
intermediários e permanentes.
(E) Quanto à extensão de atuação: são setoriais ou gerais e
centrais.

(A) todos os documentos de arquivo passam pelas três fases
documentais do ciclo.
(B) na primeira idade, os documentos possuem valor mediato
e na segunda idade, valor secundário.
(C) os documentos não passam obrigatoriamente pelas três
fases documentais.
(D) nas fases corrente e intermediária, os documentos
possuem respectivamente valor primário e secundário.
(E) o valor primário é característico dos documentos
informativos.

QUESTÃO 20

QUESTÃO 24

Na Terminologia Arquivística, à representação dos documentos
nos mais variados suportes chamamos de ______, enquanto
conhecemos como ______ o estágio de preparação e
transmissão de documentos e como _______ o aspecto físico
relacionado aos documentos.

A respeito da Tabela de Temporalidade do CONARQ, modelo
para a Administração Pública com relação às atividades-meio,
é correto afirmar que:
(A) o campo relativo às unidades de classificação é precedido
do campo prazos de guarda.
(B) o campo destinação final é precedido do campo
observações.
(C) no campo prazos da guarda, encontram-se as destinações
dos documentos.
(D) os prazos prescricionais e precaucionais encontram-se no
campo destinação final.
(E) a Tabela de Temporalidade é utilizada para gestão exclusiva
de documentos textuais.

As lacunas são corretamente preenchidas respectivamente
por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

espécie, forma, suporte.
gênero, formato, forma.
gênero, tipo, suporte.
gênero, forma, formato.
tipologia, formato, forma.

QUESTÃO 21

QUESTÃO 25

“É um processo multidisciplinar de análise que permite a
identificação dos valores dos documentos para fins da definição
de seus prazos de guarda e de sua destinação final.”

Com relação à gestão de documentos assinale a afirmativa
correta.

A frase define a seguinte função arquivística:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) A gestão de documentos possibilita a descrição dos acervos
documentais.
(B) O principal objetivo da gestão de documentos é a
eliminação de documentos de valor secundário.
(C) É objetivo da gestão de documentos a disponibilização de
documentos em situações de emergência.
(D) A gestão de documentos visa a reprodução dos documentos
em cópias para garantia de preservação de conteúdo em
casos inesperados.
(E) A gestão de documentos é aplicada no Brasil, porém não
há uma legislação específica para ela.

gestão.
classificação.
descrição.
valoração.
avaliação.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei de Acesso à Informação (L. 12.527/2011),
a informação deve ser repassada ao solicitante:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 26

imediatamente.
em 10 dias.
em 20 dias a contar da data da solicitação.
em 30 dias.
no máximo em 60 dias, se não disponível no momento da
solicitação.

A atividade da operação de arquivamento que consiste na
verificação se o documento se destina ao arquivamento é
conhecida como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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verificação.
análise.
destinação.
inspeção.
classificação.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 32

O recebimento, registro, distribuição, controle da tramitação e
expedição de documentos são atividades de arquivo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

São atividades desenvolvidas nos arquivos permanentes:
(A)
(B)
(C)
(D)

gestão de documentos, avaliação, destinação e difusão.
arranjo, descrição, conservação e referência.
arranjo, descrição, avaliação, conservação e avaliação.
gestão de documentos, arranjo, descrição, difusão e
preservação.
(E) análise, arranjo, descrição, avaliação, difusão, conservação.

permanente, somente.
corrente e intermediário, somente.
corrente, intermediário e permanente.
permanente e intermediário, somente.
corrente, somente.

QUESTÃO 33

QUESTÃO 28

A _____ ajuda a definir a ______ dos documentos arquivados,
constituindo um referencial para sua ____.

O instrumento de pesquisa que se ocupa da descrição de parte
do fundo e possui introdução é chamado:

As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente
por:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

classificação, organização física, recuperação.
organização física, recuperação, classificação.
classificação, organização intelectual, recuperação.
tramitação, utilização, recuperação.
produção, utilização, destinação.

QUESTÃO 34

A respeito do processo de microfilmagem, é correto afirmar que:
(A) Os originais dos documentos ainda em trânsito, microfilmados,
poderão ser eliminados antes de serem arquivados.
(B) A microfilmagem encontra-se obsoleta atualmente pelo
desenvolvimento da técnica de digitalização, que é mais
barata e possibilita as mesmas condições de uso dos
microfilmes sob os aspectos administrativos e jurídicos.
(C) Os documentos microfilmados poderão, a critério da
autoridade competente, ser eliminados por incineração,
destruição mecânica ou por outro processo adequado que
assegure a sua desintegração.
(D) A microfilmagem adota os símbolos determinados pelo
CONARQ provenientes da norma ABNT.
(E) Quando se tratar de original cujo tamanho ultrapasse a
dimensão máxima do campo fotográfico do equipamento
em uso, a microfilmagem poderá ser feita por etapas, sendo
obrigatória a repetição de uma parte da imagem anterior na
imagem subsequente, tomando-se cuidado para não haver
superposição nem repetição, de modo a não prejudicar a
continuidade entre as seções adjacentes microfilmadas.

QUESTÃO 29

NÃO constitui a uma das atividades de rotina do protocolo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

separação da correspondência oficial da particular.
separação da correspondência ostensiva da sigilosa.
arquivamento de documentos recebidos.
acompanhamento da tramitação.
expedição de documentos.

QUESTÃO 30

Pode-se afirmar com relação às correspondências sigilosas que
chegam à instituição que:
(A) são registradas e distribuídas diretamente ao destinatário.
(B) são abertas, registradas e distribuídas em seguida ao
destinatário.
(C) são abertas e encaminhadas ao arquivo para classificação
e registro.
(D) não são registradas, mas distribuídas diretamente ao
destinatário.
(E) não são registradas nem distribuídas diretamente ao
destinatário.

QUESTÃO 35

No que se refere ao processo de microfilmagem de documentos
de arquivo, é correto afirmar que:
(A) é um procedimento obrigatório nos órgãos públicos.
(B) microfilme possui valor legal, permitindo a eliminação dos
documentos originais após a microfilmagem.
(C) é uma técnica que possibilita acesso amplo e simultâneo
às informações.
(D) o custo da execução do processo de microfilmagem é
justificado pela economia de recursos gastos com espaço
para a guarda de documentos.
(E) os documentos não precisam estar organizados previamente
à microfilmagem, pois por meio de microfilmagem eletrônica
pode-se recuperar as informações por várias entradas ou
palavras-chave.

QUESTÃO 31

Quanto ao acesso, os arquivos podem ser classificados em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

guia.
catálogo.
inventário analítico.
inventário sumário.
catálogo seletivo.

franqueados, de uso restrito e confidenciais.
ostensivos, sigilosos e privativos.
reservados, secretos e ultrassecretos.
franqueados, de uso restrito e sigilosos.
reservados, confidenciais, secretos e ultrassecretos.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 39

A microfilmagem de documentos arquivísticos atualmente
emprega símbolos para designar sinaléticas a respeito de
características dos documentos microfilmados. A respeito dessa
afirmação, indique a sinalética correta para a figura abaixo:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Com relação às especificidades do documento digital, avalie se
as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 O documento digital possui forma documental variável:
a apresentação da mesma forma que tinha quando o
documento foi armazenado varia de acordo com o suporte.
 O documento digital possui conteúdo estável: o documento
tem que permanecer completo e inalterado.
 Para a produção do documento digital deve haver no
mínimo 4 pessoas implicadas na criação: autor, redator,
transmissor e destinatário.

texto deteriorado.
continua em outro rolo.
início de rolo.
fim de rolo.
continuação de outro rolo.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 37

Com relação à digitalização de documentos, workflow e ao
gerenciamento eletrônico de documentos (GED), é correto
afirmar que:
(A) a digitalização é largamente aplicada aos arquivos e faz
uso dos documentos escaneados para efeito de prova
administrativa e/ou jurídica.
(B) documentos digitalizados são aqueles produzidos,
tramitados e armazenados em meio eletrônico.
(C) o GED é uma técnica de digitalização que utiliza um
hardware e um software para gerenciar documentos
eletronicamente, permitindo após o processo de
digitalização a eliminação imediata dos originais em papel
para economia de espaço físico nos arquivos institucionais.
(D) o workflow tem como característica principal identificação
da localização do documento na instituição para aplicação
de sua destinação final.
(E) o Gerenciamento de Documentos Eletrônicos não necessita
da adoção de um software específico para realizar suas
atividades.

F, V e F.
F, F e F.
V, F e F.
V, F e V.
V, V e F.

QUESTÃO 40

Com relação à informatização dos sistemas de arquivo, avalie
se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 O SIGAD é um sistema informatizado de gestão arquivística
de gestão de documentos que consiste num software
desenvolvido para produzir, receber, armazenar dar acesso
e destinar documentos arquivísticos.
 O SIGAD é composto por um software único adquirido ou
encomendado e seu sucesso dependerá da adoção de um
programa de gestão arquivística de documentos.
 O SIGAD abrange somente documentos digitais,
convencionais ou dinâmicos, inclusive bancos de dados e
páginas de web.
As afirmativas são respectivamente:

QUESTÃO 38

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Com relação à automação em arquivos, avalie se um modelo de
requisitos funcionais deve considerar, entre outras, as seguintes
diretrizes para garantir a produção e manutenção de documentos
arquivísticos tradicionais e eletrônicos, autênticos e fidedignos:
I.

Produção de documentos essenciais à administração
da organização: evitar a duplicação e garantir que as
atividades sejam registradas em documentos de arquivo.
II. O documento deve ser completo, contendo elementos
suficientes que assegurem sua capacidade de sustentar os
fatos que atesta.
III. Controle sobre procedimentos de produção: os
procedimentos de criação devem ser rigorosos, detalhados
e rotineiros, a fim de garantir a sua fidedignidade.

QUESTÃO 41

Os princípios norteadores da política de segurança de arquivos
são:
(A)
(B)
(C)
(D)

autenticidade, fidedignidade, confiabilidade.
autenticidade, integridade, incorruptibilidade.
confidencialidade, integridade e disponibilidade.
autenticidade, fidedignidade, confidencialidade
disponibilidade.
(E) autenticidade,
fidedignidade,
confiabilidade
interoperabilidade.

Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, F e F.
F, F e V.
V, V e V.
F, F e F.
V, F e V.

I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I, II e III.
I e III, apenas.
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QUESTÃO 42

QUESTÃO 46

As políticas de segurança da informação arquivística incluem
o controle de acesso. São dispositivos para este controle,
EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Com relação à NOBRADE, avalie se as afirmativas a seguir são
falsas (F) ou verdadeiras (V):
 É uma adaptação da ISAD(G) e ISAAR(CPF).
 Com relação à estrutura e uso a NOBRADE, esta não possui
o mesmo número de elementos da ISAD(G).
 Realiza a descrição do particular para o geral, com o objetivo
de representar o contexto e a estrutura hierárquica do
fundo e suas partes componentes.

ABNT NBR ISO/IEC 27002
MP 2200-2/2001
Resolução 23/2006 do CONARQ
ISO 15489
e-Arq

As afirmativas são respectivamente:

QUESTÃO 43

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A informação classificada em qualquer grau de sigilo, para
seu controle de acesso, receberá um código de indexação
conhecido como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

NUP
CIDIC
VCGE
USR
TCMS

QUESTÃO 47

A respeito da legislação arquivística brasileira, avalie se as
afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 O documento de guarda permanente que contiver
informação classificada em qualquer grau de sigilo será
encaminhado, em caso de prorrogação de prazo, ao
Arquivo Nacional ou ao arquivo permanente do órgão
público, da entidade pública ou da instituição de caráter
público, para fins de organização, preservação e acesso.
 O documento de guarda permanente não pode ser
desfigurado ou destruído, sob pena de responsabilidade
penal, civil e administrativa, na forma da lei.
 No tratamento da informação classificada deverão ser
utilizados sistemas de informação e canais de comunicação
seguros que atendam aos padrões mínimos de qualidade e
segurança definidos pelos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário federais.

QUESTÃO 44

Com relação à preservação e conservação dos documentos,
são respectivamente parâmetros corretos de temperatura e
umidade relativa do ar e seus aparelhos de medição:
(A) 15°C - 20°C, 40% - 65%, termômetro e higrômetro
termoigrômetro.
(B) 18°C - 26°C, 40% - 60%, e higrômetro termômetro
termoigrógrafo.
(C) 20°C - 24°C, 40% - 60%, termômetro e higrômetro
higrotermômetro.
(D) 18°C - 22°C, 30% - 60%, termômetro e higrômetro.
(E) 18°C - 26°C, 40% - 60%, termômetro e higrômetro
termoigrômetro.

V, V e V.
F, V e V.
F, V e F.
V, V e F.
F, F e F.

ou
ou
ou
ou

As afirmativas são respectivamente:

QUESTÃO 45

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Com relação à ISDIAH, avalie se as afirmativas a seguir são
falsas (F) ou verdadeiras (V):
 É uma norma para descrição de funções arquivísticas.
 As descrições podem servir para descrever instituições
como unidades em um sistema de descrição arquivística.
 É adaptada em conformidade à ISAD(G) e ISAAR (CPF).
As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, V e V.
V, V e V.
F, F e F.
V, F e V.
V, F e F.
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V, V e V.
F, V e V.
F, V e F.
F, F e F.
F, F e V.
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QUESTÃO 48

QUESTÃO 50

De acordo com a legislação arquivística vigente que
dispõe a respeito da terceirização de serviços arquivísticos
públicos, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou
verdadeiras (V):

Com relação às políticas públicas em arquivos, avalie se as
afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 Ainda é escassa a literatura sobre políticas informacionais
e especialmente as políticas públicas arquivísticas.
 As reflexões a respeito no âmbito da Arquivologia
mostram-se, sobretudo no caso brasileiro, insuficientes
para subsidiar ações do Estado e da sociedade civil na
formulação, implantação e avaliação de políticas públicas
arquivísticas.
 Essa lacuna torna-se ainda mais evidente se levarmos em
conta a singularidade que marca um setor informacional
relevante – o dos arquivos – no cenário do Estado brasileiro.

 As atividades de avaliação serão reservadas para execução
direta pelos órgãos e entidades do Poder Público, por
ser atividade essencial da gestão de documentos, de
responsabilidade de Comissões Permanentes de Avaliação,
sendo vedada a eliminação de documentos sem prévia
autorização da instituição arquivística pública de seu
âmbito de atuação.
 A guarda dos documentos públicos dos órgãos e entidades
do Poder Público, visa garantir o acesso e a democratização
da informação, sem ônus, para a administração e para
o cidadão, podendo haver contratação de empresas
particulares para tal procedimento caso os órgãos públicos
e entidades do Poder Público não possuam estrutura física
capaz de comportar o volume documental em questão.
 Poderão ser contratados serviços para a execução de
atividades de nível superior e técnicas auxiliares, desde
que planejados, supervisionados e controlados por
agentes públicos pertencentes aos órgãos e entidades
produtores e acumuladores dos documentos.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V e V.
F, V e V.
F, V e F.
F, F e F.
V, F e F.

QUESTÃO 49

Atribua (V) ou (F) para as afirmações a respeito das políticas
públicas em arquivos a seguir:
 Políticas públicas arquivísticas podem ser centrais ou gerais
(em função das características de produção dos arquivos,
tipologia, utilização, demarcação administrativa etc.)
 Políticas públicas podem apresentar uma configuração
internacional, nacional, regional ou local.
 Espera-se, em qualquer circunstância, que apresentem
alto grau de transversabilidade, ou seja, interseção com
outras políticas públicas, tendo em vista a importância da
informação para a execução de cada uma delas.
As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V e V.
F, F e V.
V, V e F.
F, F e F.
F, V e F.
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V, V e V.
F, V e V.
F, V e F.
V, F e F.
F, F e V.

