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CEM ANOS DE EINSTEIN
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O físico alemão Albert Einstein dispensa
apresentações. Mesmo quem não compreende
o que seja a teoria da relatividade reconhece o
velhinho de cabeleira branca, olhos marotos e
língua de fora. A famosa língua e a não menos
famosa fórmula E = mc2 decoraram mais camisetas e pôsteres do que seria possível imaginar, considerando-se a complexidade do que
representam.
No ano que vem, completa-se um século
desde o “ano milagroso” de Einstein, centenário que deve ser comemorado no mundo inteiro. Em 1905, fora da Universidade, que era
seu grande sonho, e ainda trabalhando como
analista do escritório de patentes da Suíça, o
jovem físico desenvolveu três de seus artigos
seminais. Publicados no Annalen der Physik,
apresentavam a teoria da relatividade espe-cial, o conceito dos quanta de luz e hipóteses
sobre a movimentação das moléculas. Além desses, escreveu mais dois artigos no
mesmo ano. E, claro, continuou a escrevê-los. A equação E = mc2 surgiu em 1907,
reformulada de um trabalho também do ano milagroso, e a teoria da relatividade
geral foi apresentada em 1916. Cientistas já declararam 2005 o “Ano da Física”,
resolução aceita pela ONU e que deve ser seguida por outras entidades.
.....................................................................................................................................
Einstein não se limitava a elaborar hipóteses científicas. Era um homem do
mundo. Gênio raro e preocupado com as questões de seu tempo, usou seu prestígio
e influência para protestar contra o militarismo e pedir por justiça. Deixou marcas
muito além dos limites da ciência, modificando também a história mundial. Ainda
que indiretamente, foi um dos responsáveis pelo Projeto Manhattan e a conseqüente
fabricação da bomba atômica. Revoltado, teria dito que, se soubesse que suas teorias causariam o terror que foi Hiroshima, teria preferido ser sapateiro.
Transformou-se em ícone de cientista. Muito além dos traços caricatos, reconhecíveis pelos cabelos sempre em estado de choque, evoca a imagem do ser profundamente imerso em suas hipóteses e elucubrações, sem deixar de lado a gentileza e a atenção com o resto do mundo.
KNAPP, Laura. Scientific American Brasil, ano 3, n. 29, out. 2004, p.5. (Texto adaptado)
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Questão 01
Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que, em 2005, se comemora o centenário
A) da criação da famosa equação E = mc2.
B) da entrada de Einstein numa Universidade.
C) do chamado ano milagroso de Einstein.
D) do nascimento do físico Einstein.

Questão 02
Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que Einstein
A) era unicamente um elaborador de teorias.
B) evitou envolver-se em questões sociais.
C) publicava artigos científicos considerados valiosos.
D) trabalhou sempre em instituições universitárias.

Questão 03
“A famosa língua e a não menos famosa fórmula E = mc2 decoraram mais camisetas e
pôsteres do que seria possível imaginar...” (linhas 5-8)
Considerando-se as informações desse trecho, é CORRETO afirmar que Einstein e sua
criação
A) encarnavam a revolta popular.
B) ilustravam uma corrente estética.
C) representavam o poder jovem.
D) se tornaram muito conhecidos.
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Questão 04
Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que o Projeto Manhattan
se relacionou com
A) a criação do ano da Física.
B) a fabricação da bomba atômica.
C) o prestígio político de Einstein.
D) o protesto contra injustiças.

Questão 05
“... teria dito que, se soubesse que suas teorias causariam o terror que foi Hiroshima, teria
preferido ser sapateiro.” (linhas 31-32)
É CORRETO afirmar que, nesse trecho, Einstein é mostrado como um homem
A) alienado.
B) atento.
C) inconformado.
D) irredutível.

Questão 06
“Transformou-se em ícone de cientista.” (linha 33)
É CORRETO afirmar que a expressão destacada nessa frase quer dizer
A) cientista correto.
B) figura grotesca.
C) pessoa inteligente.
D) profissional emblemático.
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Questão 07
“Muito além dos traços caricatos, reconhecíveis pelos cabelos sempre em estado de choque, evoca a imagem do ser profundamente imerso em suas hipóteses...” (linhas 33-35)
É CORRETO afirmar que a expressão destacada nesse trecho significa
A) descuidados.
B) envelhecidos.
C) eriçados.
D) quebradiços.

Questão 08
“Muito além dos traços caricatos [...] evoca a imagem do ser profundamente imerso em
suas hipóteses...” (linhas 33-35)
É CORRETO afirmar que a palavra destacada nessa frase veicula uma idéia de
A) direção.
B) intenção.
C) lugar.
D) modo.

Questão 09
“... teria dito que, se soubesse que suas teorias causariam o terror que foi Hiroshima, teria
preferido ser sapateiro.” (linhas 31-32)
É CORRETO afirmar que o termo destacado nessa frase sugere uma idéia de
A) adição.
B) condição.
C) consecução.
D) explicação.
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Questão 10
“... teria dito que, se soubesse que suas teorias causariam o terror que foi Hiroshima,
teria preferido ser sapateiro.” (linhas 31-32)
Considerando-se as formas verbais destacadas nessa frase, é CORRETO afirmar que todas estão flexionadas
A) na mesma voz.
B) no mesmo modo.
C) no mesmo número.
D) no mesmo tempo.
INSTRUÇÃO: As questões de 11 a 30 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

EINSTEIN & NEWTON:
gênios da mesma lâmpada
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É possível medir o gênio de Albert Einstein?
Sob muitos aspectos, não é. Se retrocedermos através dos séculos, passando por
figuras como James Clerk Maxwell, Ludwig Boltzmann, Charles Darwin e Louis
Pasteur, teremos de chegar a Isaac Newton antes de encontrar outro ser humano cujas
realizações científicas sejam comparáveis às de Einstein. Antes de Newton, pode ser
que não haja ninguém desse nível.
Ambos os cientistas tinham intelectos que os levaram a dominar todos os campos conhecidos de suas disciplinas e a ir além. Newton inventou o cálculo, formulou
as leis da mecânica e do movimento, propôs uma teoria universal da gravitação.
Einstein nos legou a fundação para os dois “edifícios” da Física Moderna, a relatividade especial e a mecânica quântica, e criou uma nova teoria da gravitação.
........................................................................................................................................
Isaac Newton e Albert Einstein deixaram legados profundos. Newton superou a
idéia de que algumas áreas do conhecimento eram inacessíveis à mente humana, enraizada por séculos na cultura ocidental. Antes de Newton, acreditava-se que a humanidade poderia compreender apenas o que Deus permitiu revelar. Adão e Eva foram
banidos do Éden por terem comido da árvore do conhecimento. Zeus acorrentou
Prometeu num rochedo quando ele deu o fogo, um segredo dos deuses, a um mortal.
Quando Adão, no Paraíso Perdido, de John Milton, questionou o anjo Rafael sobre a
mecânica celeste, Rafael lhe deu uma vaga idéia e então disse que “o resto, de homens ou de anjos o grande Arquiteto sabiamente o ocultou”. Todas essas limitações
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foram abolidas com o monumental trabalho de Newton, os Principia (1687). Nessa
obra, o cientista examinou todos os fenômenos do mundo físico conhecido: dos pêndulos às molas, dos cometas às grandes trajetórias dos planetas. Depois de Newton, a
divisão entre o espiritual e o físico ficou mais clara. Este último se tornou cognoscível para os seres humanos.
Einstein, com seus extraordinários e aparentemente absurdos postulados sobre a
relatividade especial, demonstrou que as grandes verdades da natureza não podem ser
alcançadas apenas pela observação do mundo externo. Em vez disso, os cientistas
devem, algumas vezes, começar a inventar, dentro de suas próprias mentes, hipóteses
e sistemas lógicos que, somente mais tarde, poderão ser testados experimentalmente.
Toda a nossa experiência nos faz pensar que o tempo flui uniformemente, embora
isso não seja verdade. A Física Moderna tem avançado para uma compreensão da
natureza além da percepção sensorial e da experiência humana, ensinando que nosso
bom senso pode estar errado. Einstein subverteu séculos de um pensamento fundamentado na supremacia do estudo empírico e da experiência. Ele também contestou o
famoso dito de Newton: Hypotheses non fingo (“Não imagino nenhuma hipótese”),
no qual o cientista inglês afirmava que não era um filósofo como Aristóteles, mas um
cientista que baseava suas teorias nos fatos observados.
Em sua autobiografia, Einstein expressou seu distanciamento de Newton da seguinte maneira: “Newton, perdoe-me; você descobriu o único caminho possível para
um homem de sua época com idéias tão elevadas e tal poder criativo. Os conceitos
que criou ainda hoje guiam nossas idéias sobre a física; entretanto agora sabemos que
esses conceitos devem ser substituídos por outros, mais distantes da esfera da experiência imediata”.
Numa introdução da edição de 1931 da Óptica, de Newton, Einstein escreveu:
“A natureza, para ele, era um livro aberto [...] Em uma mesma pessoa, conviviam o
pesquisador, o teórico, o mecânico e também o artista [...] Diante de nós, ele permanece forte, incontestável e solitário”. Se Newton pudesse ressurgir do passado, por
truque proibido de viagem no tempo, provavelmente proferiria palavras semelhantes
sobre Einstein.
LIGTMAN, Alan. Scientific American Brasil, ano 3, n. 29, out. 2004, p. 102-103. (Texto adaptado)

Questão 11
É CORRETO afirmar que, no título do texto — “Einstein & Newton: gênios da mesma
lâmpada” —, se faz alusão a
A) um romance medieval.
B) uma fábula grega.
C) uma narrativa fantástica.
D) uma peça de teatro.
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Questão 12
É CORRETO afirmar que o texto apresentado está estruturado com base em uma
A) comparação.
B) contestação.
C) enumeração.
D) reiteração.

Questão 13
“Antes de Newton, pode ser que não haja ninguém desse nível.” (linhas 5-6)
É CORRETO afirmar que o “nível” mencionado nessa frase é atribuído, no texto,
A) a Darwin, a Pasteur, a Maxwell e a Boltzmann.
B) a Isaac Newton e a Albert Einstein.
C) aos cientistas que precederam Einstein.
D) aos cientistas que precederam Newton.

Questão 14
“Antes de Newton, acreditava-se que a humanidade poderia compreender apenas o que
Deus permitiu revelar.” (linhas 15-16)
É CORRETO afirmar que a informação contida nessa frase é ilustrada, no texto lido, por
meio de
A) exemplos.
B) fórmulas.
C) objeções.
D) teorias.
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Questão 15
“Nessa obra, o cientista examinou todos os fenômenos do mundo físico conhecido: dos
pêndulos às molas, dos cometas às grandes trajetórias dos planetas.” (linhas 23-24)
Considerando-se as informações desse trecho, é CORRETO afirmar que a obra de
Newton é qualificada como
A) abrangente.
B) dispersa.
C) hermética.
D) homogênea.

Questão 16
“... os cientistas devem, algumas vezes, começar a inventar, dentro de suas próprias
mentes, hipóteses e sistemas lógicos...” (linhas 29-31)
Considerando-se as informações dessa frase, concernentes ao pensamento de Einstein, é
CORRETO afirmar que este admitia, mesmo no campo da ciência,
A) a adivinhação.
B) a criatividade.
C) o relativismo.
D) o unilateralismo.

Questão 17
“Não imagino nenhuma hipótese.” (linhas 37-38)
É CORRETO afirmar que, nessa frase atribuída a Newton, se explicita a idéia de que ele
formulava suas hipóteses
A) desenvolvendo trabalho de outros cientistas.
B) extraindo conclusões de descobertas antigas.
C) fundamentando-as em observações concretas.
D) retirando suas idéias do acervo cultural popular.
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Questão 18
Com base na leitura do texto, é CORRETO afirmar que, em relação a certas idéias de
Newton, Einstein foi um
A) acusador.
B) contestador.
C) delator.
D) detrator.

Questão 19
Assinale a alternativa em que a frase transcrita se reporta CORRETAMENTE a Einstein.
A) ... demonstrou que as grandes verdades da natureza não podem ser alcançadas apenas
pela observação do mundo externo.
B) ... não era um filósofo [...] mas um cientista que baseava suas teorias nos fatos observados.
C) Os conceitos que criou ainda hoje guiam nossas idéias sobre a física...
D) ... superou a idéia de que algumas áreas do conhecimento eram inacessíveis à mente
humana...

Questão 20
Assinale a alternativa em que a frase transcrita NÃO contém um conectivo que introduz
uma oração sugerindo uma idéia de oposição.
A) Ele também contestou o famoso dito de Newton [...] no qual o cientista inglês afirmava que não era um filósofo [...] mas um cientista...
B) ... entretanto agora sabemos que esses conceitos devem ser substituídos por outros...
C) Se Newton pudesse ressurgir do passado [...] provavelmente proferiria palavras semelhantes sobre Einstein.
D) Toda a nossa experiência nos faz pensar que o tempo flui uniformemente, embora
isso não seja verdade.
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Questão 21
Assinale a alternativa em que a palavra destacada NÃO exerce a mesma função que as
outras, nos períodos em que se inserem.
A) Antes de Newton, acreditava-se que a humanidade poderia compreender apenas o que
Deus permitiu revelar.
B) Antes de Newton pode ser que não haja ninguém desse nível.
C) ... o cientista inglês afirmava que não era um filósofo [...] mas um cientista que baseava suas teorias nos fatos observados.
D) Toda a nossa experiência nos faz pensar que o tempo flui uniformemente...

Questão 22
1. “A natureza, para ele, era um livro aberto...” (linha 47)
2. “Diante de nós [...] ele permanece forte, incontestável e solitário.” (linhas 48-49)
3. “... conviviam o pesquisador, o teórico, o mecânico e também o artista...” (linhas 4748)
4. “Newton, perdoe-me...” (linha 41)
É CORRETO afirmar que o uso da vírgula obedece ao mesmo critério nas frases
A) 1 e 2.
B) 1 e 4.
C) 2 e 3.
D) 2 e 4.

Questão 23
Assinale a alternativa em que a frase transcrita NÃO contém uma palavra que indica indefinição.
A) ... esses conceitos devem ser substituídos por outros...
B) Nessa obra, o cientista examinou todos os fenômenos do mundo físico conhecido...
C) ... os cientistas devem, algumas vezes, começar a inventar hipóteses...
D) Se Newton pudesse ressurgir do passado [...] proferiria palavras semelhantes...
11

Questão 24
“Antes de Newton, pode ser que não haja ninguém desse nível.” (linhas 5-6)
É CORRETO afirmar que, preservando-se integralmente o sentido original dessa frase, a
forma verbal nela destacada pode ser adequadamente substituída por
A) exista.
B) existe.
C) existiria.
D) existisse.

Questão 25
“Antes de Newton, acreditava-se que a humanidade poderia compreender apenas o que
Deus permitiu revelar.” (linhas 15-16)
É CORRETO afirmar que, na ordem em que as cinco formas verbais destacadas aparecem nessa frase, suas vogais temáticas são, respectivamente,
A) a / e / e / i / e.
B) a / e / e / i / a.
C) e / e / i / e / e.
D) e / i / e / a / a.

Questão 26
“Zeus acorrentou Prometeu num rochedo quando ele deu o fogo, um segredo dos deuses,
a um mortal.” (linhas 17-19)
É CORRETO afirmar que o pronome destacado nessa frase se refere a
A) “Prometeu”.
B) “um mortal”.
C) “um segredo”.
D) “Zeus”.
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Questão 27
“Depois de Newton, a divisão entre o espiritual e o físico ficou mais clara.” (linhas 2425)
É CORRETO afirmar que, nessa frase, preenche(m) a função de substantivo
A) apenas uma palavra.
B) duas palavras.
C) três palavras.
D) quatro palavras.

Questão 28
“Einstein, com seus extraordinários e aparentemente absurdos postulados sobre a relatividade especial, demonstrou que as grandes verdades da natureza não podem ser alcançadas apenas pela observação do mundo externo.” (linhas 27-29)
É CORRETO afirmar que, nessa frase, qualificam um substantivo
A) duas palavras.
B) três palavras.
C) quatro palavras.
D) mais de quatro palavras.

Questão 29
“Toda a nossa experiência nos faz pensar que o tempo flui uniformemente, embora isso
não seja verdade.” (linhas 32-33)
É CORRETO afirmar que o pronome destacado nessa frase se refere, especificamente,
A) à experiência dos homens com o tempo.
B) ao fato de os homens pensarem no tempo.
C) ao fluir uniforme do tempo para os homens.
D) aos pensamentos dos homens sobre o tempo.
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Questão 30
“A Física Moderna tem avançado para uma compreensão da natureza além da percepção
sensorial...” (linhas 33-34)
Considerando-se os substantivos que aparecem nessa frase, é CORRETO afirmar que
A) apenas um deles é dissílabo.
B) apenas dois deles são polissílabos.
C) apenas três deles são polissílabos.
D) apenas três deles são trissílabos.
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¾ Conhecimentos Especializados
Questão 31
RONDINELLI (2002), ao traçar o histórico dos arquivos e da arquivologia no mundo
ocidental, definiu um elenco de marcos que balizam essa evolução.
Considerando-se esses marcos, é INCORRETO afirmar que
A) o conceito de “ciclo vital de documentos”, a partir da década de 1980, começa a ser
abalado quando as instituições públicas passaram a utilizar amplamente documentos
eletrônicos.
B) o Estado francês, em 1789, ao criar o Arquivo Nacional, assumia seu papel de guardião dos documentos arquivísticos por ele acumulados.
C) o ponto de partida para a implantação das instituições arquivísticas está diretamente
relacionado ao processo de invenção e consolidação dos sistemas de escrita.
D) o reconhecimento do direito público ao acesso aos arquivos estatais se constituiu em
um passo posterior ao da criação do Arquivo Nacional francês.

Questão 32
RONDINELLI (2002) recorre a MacNeil para definir o conjunto de elementos que devem constar do documento de caráter arquivístico gerado em meio eletrônico para que
este seja reconhecido como fidedigno.
É CORRETO afirmar que, entre esses elementos, NÃO se inclui(em)
A) ano de publicação do documento magnético, característica da página na Web.
B) data do documento, bem como hora e lugar da criação, transmissão e recebimento do
documento.
C) nome do autor, destinatário e escritor (se cada um ou ambos forem diferentes do autor) e nome ou timbre do criador.
D) título ou assunto, código de classificação, dados exigidos pelos procedimentos do
criador e do sistema jurídico.
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Questão 33
Considerando-se as características do documento arquivístico preconizadas por
DURANTI, é INCORRETO afirmar que
A) a autenticidade está ligada ao fato de que um documento arquivístico se constitui em
prova irrefutável, uma vez que é gerado para ser uma evidência.
B) a naturalidade está ligada ao fato de que os documentos arquivísticos não são coletados artificialmente, mas acumulados, de modo natural nas administrações, em função dos seus objetivos práticos.
C) a unicidade está ligada ao fato de que cada registro documental assume um lugar
único na estrutura documental do grupo ao qual pertence.
D) o inter-relacionamento está ligado ao fato de que os documentos estabelecem relações no decorrer do andamento das transações para as quais foram criadas.

Questão 34
Analise estas afirmativas referentes aos metadados como elementos específicos da análise diplomática do documento eletrônico arquivístico:
I. Trata-se de um conjunto de informações anexadas ao documento eletrônico no momento em que o sistema recebe uma ordem para enviá-lo ou salvá-lo.
II. Trata-se de uma anotação e, portanto, compõe a forma intelectual do documento arquivístico.
III. Trata-se da classificação dos documentos, independentemente do ato ou ação que os
originou.
IV.Trata-se de definir a temporalidade dos documentos, independentemente dos requisitos funcionais das instituições que os produziram.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C) apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
D) apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
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Questão 35
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada categoria de documentos as ações que os geraram:
COLUNA I
1. Documento dispositivo
2. Documento probativo

COLUNA II
( ) É aquele criado no curso de uma atividade, para
ampará-la.

3. Documento de apoio

( ) É aquele cuja forma escrita, exigida pelo sistema
jurídico, configura a existência do ato.

4. Documento narrativo

( ) É aquele que serve de memória de uma ação, mas
não participa diretamente do seu desenvolvimento.
( ) É aquele cuja forma escrita, exigida pelo sistema
jurídico, configura prova de que um ato aconteceu
de fato.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (2) (4) (1) (3)
B) (3) (1) (4) (2)
C) (3) (4) (1) (2)
D) (4) (1) (3) (2)

Questão 36
Considerando-se o contexto diplomático de um documento de caráter arquivístico, é
INCORRETO afirmar que
A) o contexto de procedimentos se relaciona às ações preestabelecidas ao longo das
quais o documento é gerado.
B) o contexto de proveniência se relaciona à instituição em si, sua missão, estrutura
organizacional e funções.
C) o contexto documentário se relaciona ao documento com todos os seus atributos de
documentos arquivísticos, que mudam constantemente.
D) o contexto jurídico-administrativo se relaciona ao sistema legal e organizacional a
que a instituição criadora de documentos pertence.
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Questão 37
É CORRETO afirmar que, entre os procedimentos indicados no processo de eliminação
de documentos, NÃO se inclui a
A) alienação.
B) fragmentação.
C) incineração.
D) maceração.

Questão 38
Uma vez determinada a eliminação de documentos, deve-se preparar o Termo de Eliminação.
É CORRETO afirmar que, entre os itens que esse Termo de Eliminação deve conter de
forma sucinta, NÃO se incluem
A) a forma de aquisição dos documentos e o instrumento de formalização da aquisição.
B) a natureza dos documentos e a assinatura dos responsáveis.
C) as datas limites e a quantidade de documentos eliminada.
D) o órgão produtor dos conjuntos documentais e a data da eliminação.
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Questão 39
Considerando a terminologia arquivística, analise estas afirmativas referentes aos processos de transferência e recolhimento dos documentos:
I. Denomina-se transferência a passagem de documentos dos arquivos correntes para
os permanentes.
II. Denomina-se recolhimento a passagem de documentos dos arquivos permanentes
para os correntes.
III. Denomina-se transferência a passagem dos documentos dos arquivos correntes para
os intermediários.
IV.Denomina-se recolhimento a passagem dos documentos dos arquivos intermediários
para os permanentes.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
B) apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
C) apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
D) apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

Questão 40
Analise estas afirmativas sobre a Tabela de Equivalência, ou Concordância, e assinale
com V as verdadeiras e com F as falsas:
( ) É considerada um tipo de instrumento de pesquisa de caráter básico.
( ) Sua finalidade é a de informar sobre a composição do fundo.
( ) Deve ser o primeiro instrumento de pesquisa a ser elaborado.
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.
A) (F) (F) (F)
B) (V) (F) (F)
C) (V) (V) (F)
D) (V) (V) (V)
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Questão 41
É CORRETO afirmar que, entre as rotinas que visam a promover a segurança na operação de empréstimo de documentos nos arquivos correntes, NÃO se inclui
A) atender às requisições de acesso de todos os cidadãos e pesquisadores sem restrições.
B) colocar uma via do Recibo de Dossiê assinada pelo requisitante no fichário de lembretes.
C) colocar uma via do Recibo de Dossiê no lugar da pasta retirada para empréstimo.
D) preencher, em duas vias, o formulário de Recibo de Dossiê.

Questão 42
É CORRETO afirmar que, entre as atividades de protocolo, NÃO se inclui
A) classificar a correspondência, com base no código de assuntos adotado.
B) eliminar a correspondência particular.
C) separar a correspondência oficial da particular.
D) separar as correspondências de acordo com o seu caráter de ostensiva ou sigiloso.

INSTRUÇÃO: As questões 43 e 44 devem ser respondidas com base nas determinações
contidas no Decreto no 1.799, de 30 de janeiro de 1996, que regulamenta
a Lei no 5.433, de 8 de maio de 1968, “que regula a microfilmagem de
documentos oficiais e dá outras providências”.

Questão 43
A lei que regula a microfilmagem de documentos oficiais determina os elementos que
devem constar da imagem de encerramento a ser reproduzida no final de cada série.
É CORRETO afirmar que, entre esses elementos, NÃO se inclui(em)
A) a identificação do detentor dos documentos microfilmados.
B) a identificação da legislação que regulamenta o uso de equipamentos e o grau de redução.
C) a menção, quando for o caso, de que a série de documentos microfilmados continua
em microfilme posterior.
D) o nome por extenso, a qualificação funcional e a assinatura do responsável pela unidade, cartório ou empresa executadora da microfilmagem.
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Questão 44
Os microfilmes e filmes cópias produzidas no exterior têm reconhecido seu valor legal,
em juízo ou fora dele, se satisfazem a determinadas condições.
Considerando-se essa informação, analise estas circunstâncias e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas:
(

) Quando autenticados por autoridade estrangeira competente.

(

) Quando tiverem reconhecida, pela autoridade consular brasileira, a firma da autoridade estrangeira que os houver autenticado.

(

) Quando forem acompanhados de tradução oficial.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.
A) (F) (F) (F)
B) (F) (V) (F)
C) (V) (F) (F)
D) (V) (V) (V)

Questão 45
Analise estas situações:
 Constituição de equipes para identificar os valores primários e secundários dos

documentos.
 Análise do fluxo documental: origem, pontos de tramitação e encerramento do

trâmite.
 Definição dos prazos de guarda em cada local de arquivamento.

A partir dessa análise, é CORRETO afirmar que essas situações compõem etapas que
orientam
A) a implantação de políticas de descrição arquivística.
B) o processo de arranjo de fundos arquivísticos.
C) o processo de avaliação de documentos arquivísticos.
D) o processo de descrição de fundos arquivísticos.
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INSTRUÇÃO: As questões de 46 a 48 devem ser respondidas com base nas determinações da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que “dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências”.

Questão 46
Considerando-se o que determina essa Lei, é CORRETO afirmar que se consideram arquivos privados os conjuntos de documentos
A) produzidos com caráter prescricional e acumulados por uma pessoa física, no decurso
de suas funções administrativas.
B) produzidos ou acumulados em decorrência do desenvolvimento de atividades de caráter cultural e científico.
C) produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades.
D) selecionados por meio de critérios específicos, a fim de exemplificar especificidades
de rotinas administrativas.

Questão 47
Considerando-se os chamados arquivos públicos, é INCORRETO afirmar que
A) a cessação de atividades de instituições privadas implica o recolhimento da sua documentação à instituição arquivística pública ou sua transferência à instituição sucessora.
B) a eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público
será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública, na sua esfera
de competência específica.
C) esses arquivos são conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no exercício de
suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e
municipal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias.
D) esses arquivos são conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições
de caráter público e por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades.
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Questão 48
Analise estas afirmativas concernentes ao acesso e ao sigilo no que diz respeito aos documentos públicos e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas:
(

) Os documentos cuja divulgação ponha em risco a segurança da sociedade e o Estado, bem como aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade e da intimidade,
da vida privada das pessoas, são originalmente sigilosos.

(

) O acesso a documentos sigilosos referentes à honra e à imagem das pessoas será
restrito por um prazo máximo de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua produção.

(

) O Poder Judiciário pode, em qualquer instância, determinar a exibição reservada de
qualquer documento sigiloso, sempre que isso se fizer indispensável à defesa de direito próprio ou ao esclarecimento de situação pessoal da parte.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.
A) (F) (F) (V)
B) (V) (F) (V)
C) (V) (V) (F)
D) (V) (V) (V)

Questão 49
Considerando-se as características das edificações que devem abrigar os depósitos de
arquivamento de documentos intermediários, bem como os equipamentos, que elas devem conter, é INCORRETO afirmar que
A) a compra de equipamentos para essas edificações deve ser racionalizada, priorizando
as questões relativas à segurança contra sinistros.
B) a construção dessas edificações deve ser simples, mas deve permitir a conservação
adequada do conjunto de documentos.
C) essas edificações devem ser dimensionadas em função da massa de papéis a serem
armazenada e da previsão de seu crescimento.
D) essas edificações devem ser localizadas nos centros urbanos, para facilitar o acesso
aos documentos.
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Questão 50
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada tipo
de arquivamento à freqüência de uso de documentos arquivísticos, bem como de acesso a
estes:
COLUNA II

COLUNA I
1. Arquivo corrente
2. Arquivo intermediário
3. Arquivo permanente

( ) Documentos vigentes, com prazo precaucional longo e de referência ocasional e pouca freqüência de
uso, com acesso público mediante autorização do
organismo produtor.
( ) Documentos que perderam a vigência administrativa, porém são providos de valor secundário ou histórico-cultural.
( ) Documentos vigentes, com alta freqüência de consulta e acesso restrito ao organismo produtor.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (1) (2) (3)
B) (1) (3) (2)
C) (2) (1) (3)
D) (2) (3) (1)

Questão 51
Considerando-se a Tabela de Temporalidade, é INCORRETO afirmar que ela
A) deve ser elaborada de acordo com as normas de descrição arquivística.
B) é o instrumento fundamental da avaliação de documentos de caráter arquivístico.
C) registra o ciclo de vida dos documentos de caráter arquivístico.
D) registra os documentos que deverão ser reproduzidos em outros suportes.
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Questão 52
É CORRETO afirmar que, entre os agentes de deterioração dos acervos relacionados aos
fatores ambientais, NÃO se inclui
A) a qualidade do ar.
B) a radiação da luz.
C) a umidade relativa do ar.
D) o manuseio inadequado de documentos.

Questão 53
É CORRETO afirmar que, no conjunto de medidas econômicas, cuja implantação visa a
minimizar os fatores de deterioração em acervos documentais, NÃO se inclui
A) a adoção de política de higienização do ambiente e dos acervos.
B) o treinamento de profissionais na área da conservação e preservação.
C) o uso de filtros e protetores contra a luz direta nos documentos.
D) o uso de móveis de fórmica para armazenar os acervos.
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Questão 54
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada etapa da gestão de documentos ao respectivo conjunto de procedimentos:
COLUNA II

COLUNA I
1. Produção dos documentos

(

) Inclui a implantação de sistemas de arquivo, a seleção dos sistemas de reprodução,
a automatização do acesso e a escolha de
mobiliário, materiais e local.

(

) Inclui a elaboração de formulários, a implantação de sistemas de organização da
informação e a aplicação de novas tecnologias aos procedimentos administrativos.

(

) Inclui um programa de avaliação que garanta a proteção dos conjuntos documentais de valor permanente e a eliminação
de documentos rotineiros e desprovidos
de valor probatório e informativo.

2. Manutenção e uso dos documentos
3. Destinação final dos documentos

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (1) (2) (3)
B) (1) (3) (2)
C) (2) (1) (3)
D) (3) (1) (2)
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Questão 55
Analise estas afirmativas concernentes à aplicação do Princípio de Proveniência como
norteador da sistemática de arranjo e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas:
( )

Agiliza as pesquisas, empreendidas por cientistas sociais, que buscam evidências
para a produção de conhecimento de caráter historiográfico.

( )

Protege a integridade dos conjuntos documentais como informação, refletindo-se
no arranjo as origens e os processos que os criaram.

( )

Serve para que se conheçam a natureza e o significado dos documentos no seu
contexto e circunstâncias — ou seja, a infra-estrutura e o momento.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.
A) (V) (F) (F)
B) (F) (F) (V)
C) (F) (V) (V)
D) (V) (V) (V)

Questão 56
É CORRETO afirmar que, entre as competências do Conselho Nacional de Arquivos
(CONARq), NÃO se inclui
A) definir normas gerais e estabelecer diretrizes para o pleno funcionamento do Sistema
Nacional de Arquivos (SINAR), visando à gestão, à preservação e ao acesso aos documentos de arquivo.
B) estimular a implantação de sistemas de arquivos nos poderes Legislativo e Judiciário,
bem como nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios.
C) garantir o controle de recebimento, registro, distribuição e tramitação de documentos
das instituições públicas.
D) zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que norteiem o funcionamento dos arquivos públicos e o acesso a eles.
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Questão 57
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada
instrumento de pesquisa às respectivas características:
COLUNA II

COLUNA I
(

) Descreve conjunto ou unidades documentais na ordem em
que foram arranjados na instituição custodiadoras.

(

) Descreve de forma seletiva os documentos pertencentes a
um ou mais fundos custodiados por uma determinada instituição.

3. Inventário

(

) Descreve o conjunto de serviços prestados por uma determinada instituição que possui sob a sua custódia um conjunto
de fundos.

4. Repertório

(

) Descreve todos os documentos pertencentes a um ou mais
fundos segundo um critério temático, cronológico ou onomástico.

(

) Descreve, de forma genérica, todos os fundos e o funcionamento das instituições custodiadoras de documentos de caráter permanente.

(

) Descreve, via de regras, as efemérides.

1. Catálogo

2. Guia

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (1) (2) (3) (4) (2) (1)
B) (3) (4) (2) (1) (2) (4)
C) (3) (4) (2) (4) (1) (2)
D) (4) (3) (2) (4) (2) (1)

Questão 58
É CORRETO afirmar que, entre as áreas de descrição estabelecidas na norma ISAD (G):
Norma internacional de descrição arquivística, NÃO se inclui a de
A) conteúdo e estrutura.
B) contexto de produção.
C) identificação.
D) sigilo e restrição.
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Questão 59
É CORRETO afirmar que, entre os itens que constituem uma política de descrição arquivística, NÃO se inclui(em)
A) a hierarquia dos instrumentos.
B) o regulamento de visitas.
C) os critérios na escolha dos fundos.
D) os modelos para a descrição.

Questão 60
Considerando-se a perspectiva de BELLOTTO (1991), é CORRETO afirmar que o processo de descrição documental
A) consiste em elaborar listas de remessas de papéis.
B) consiste em estabelecer códigos de assunto.
C) visa a determinar a temporalidade dos documentos.
D) visa a potencializar o valor secundário dos documentos.
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