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Análise da prova e comentários sobre o gabarito preliminar - Arquivologia 

 

 

A questão 50 provavelmente foi a questão que apresentou o maior grau de dificuldade por 

apresentar três itens que poderiam gerar dúvidas, mas só com o primeiro item já temos 

gabarito definido. 

 
( ) Ana Maria Santa Clara 
( ) Paulo Carlos Filho.  
( ) Li Yutang. 
( ) Guilherme di Capri. 
( ) Daniel De La Rua. 
 
Santa Clara, Ana Maria (sobrenome formado por Santo, Santa e São inverte junto 
com o último sobrenome). 
 
Carlos Filho, Paulo (a banca adotou Carlos como sobrenome, não foi uma boa 
escolha mas não está errado). 
 
Li Yutang (nome oriental não se inverte). 
 
Capri, Guilherme di (quando a partícula que antecede o último sobrenome é grafada 
com letra minúscula fica onde está) 
 
De La Rua, Daniel (quando a partícula que antecede o último sobrenome é grafada com 

letra maiúscula pode acompanhar a inversão ou não, neste caso houve a inversão com a 

partícula). 

 

 

A questão 52 pode ter gerado um pouco de dúvida pois a banca utilizou no enunciado 

apenas o termo “Método Numérico” pela estrutura apresentada nós temos o uso do 

“Método Numérico Dígito Terminal” onde a regra básica diz que o número formado por 

seis dígitos será lido da direita para a esquerda, formando pares, e a ordenação inicia pelo 

primeiro par da direita. 

 

 
 

As demais questões são conceituais diretas e não apresentam inconsistências. 
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Análise da prova e comentários sobre o gabarito preliminar - Arquivologia 

 

Podemos definir a prova como altamente inconsistente, pois a banca que anteriormente já 

havia trabalhado com fontes consistentes como o Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivistica e a própria legislação de arquivos nesta prova recorreu a conceitos conflitantes 

com os empregados em documentos de relevância, tanto nas questões que tratam de 

aspectos teóricos, quanto em questões que retratam aspectos práticos. 

 

 

31 - Os arquivos são divididos nas seguintes categorias: 

 
A) digitais, analógicos, públicos e privados. 
B) analógicos, públicos e privados, apenas. 
C) públicos, digitais e analógicos, apenas. 
D) analógicos e digitais, apenas. 
E) privados e públicos, apenas. 
 

Gabarito Preliminar E  

Sem comentários. 

 

 

32 - Os tipos de arquivos relacionam-se à frequência do uso ou consulta e são 
denominados:  
 
1) ativo. 
2) morto. 
3) inativo. 
4) temporário. 
5) permanente. 
 
Estão corretas, apenas: 
 
A) 1 e 2. 
B) 1, 2 e 3 
C) 1, 2 e 4. 
D) 3, 4 e 5. 
E) 4 e 5. 
 

Gabarito Preliminar B – Deve ser anulada 

 

Comentários: A teoria arquivistica é muito clara no que diz respeito às idades dos arquivos 

e a freqüência de uso. O uso dos termos “Arquivo Corrente, Arquivo Intermediário e 

Arquivo Permanente” é preconizado pelo Arquivo Nacional e amplamente utilizado na 

literatura arquivística, nas resoluções do Conarq e na legislação arquivística, assim como 

vem sendo largamente utilizado em provas de concursos públicos. 



 

Como exemplo segue:  

 

Lei 8.159/91, Cap II, Art 8º , § 1º, 2º e 3º 

Art. 8º - Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e 
permanentes. 

§ 1º - Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem 
movimentação, constituam objeto de consultas freqüentes. 

§ 2º - Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente 
nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou 
recolhimento para guarda permanente. 

§ 3º - Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório 
e informativo que devem ser definitivamente preservados. 

 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (publicação do Arquivo Nacional) 

 

arquivo corrente: Conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, pelo 
seu valor primário, é objeto de consultas freqüentes pela entidade que o 
produziu, a quem compete a sua administração. 
 

arquivo intermediário: Conjunto de documentos originários de arquivos 
correntes, com uso pouco freqüente, que aguarda destinação. 
 

arquivo permanente: Conjunto de documentos preservados em caráter definitivo 
em função de seu valor. 
 

 

33 - Com frequência, é preciso verificar as condições dos arquivos para realizar 
a transferência de documentos. Os processos de transferência de documentos 
são: 
 
A) periódico e permanente, apenas. 
B) ocasional e permanente, apenas. 
C) anual, semestral e diário. 
D) periódico, permanente e diário. 
E) periódico, permanente e ocasional. 
 

Gabarito Preliminar D – Deve ser anulada por apresentar conflito de conceitos entre autores. 

 

Comentários: Provavelmente a banca pautou-se pelo conceito apresentado por João Bosco 

Medeiros e Sônia Hernandes no livro Manual da Secretária, página 150. Porém, se 

tomarmos como base a autora Marilena Leite Paes no livro Arquivo Teoria e Prática, 

páginas 111, temos “Há dois tipos básicos de transferência: permanente e periódica”. 



 

Portanto, claramente temos uma questão com dois gabaritos possíveis em função de 

conflito de conceitos, cabendo a anulação. 

 

 

34 - O arquivo tem como função básica:  
 
1) guardar os documentos. 
2) conservar os documentos. 
3) armazenar os documentos.  
4) dar acesso a informação contida no acervo documental. 
5) disponibilizar os documentos sob sua guarda aos diversos consulentes. 
 
Estão corretas, apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1 e 3. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 2, 4 e 5. 
E) 4 e 5. 
 

Gabarito Preliminar A – Deve ser anulada por não apresentar uma alternativa que 

contemple o enunciado. 

 

Comentários: O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define arquivo como 

“Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento 
técnico, a conservação e o acesso a documentos. Já a autora Marilena Leite 
Paes no livro Arquivo Teoria e Prática, p.20 defini “A função básica do arquivo 
é tornar disponível as informações contidas no acervo documental sob sua 
guarda.”. 
 

Portanto, trata-se de uma questão que não há uma definição consensual e que também não 

apresenta alternativa correta, cabendo a anulação. 

 

 

35 - O arquivo possui as seguintes características: 
 
1) essência funcional/administrativa, constituindo-se de um ilimitado número de cópias. 
2) conteúdo exclusivamente formado por documentos produzidos e/ou recebidos. 
3) origem no desempenho das atividades que o geraram. 
4) natureza organizacional e operacional. 
5) caráter orgânico. 
 
Estão corretas, apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 



C) 1, 4 e 5. 
D) 2, 3 e 5. 
E) 3, 4 e 5 
 

Gabarito Preliminar D 

 

Comentários: O item 1 ao apresentar “ilimitado número de cópias” torna-se inconsistente, o 

item 4 apresenta uma certa ambigüidade, porém a letra D atende aos requisitos solicitados. 

 

 

36 - Para limpeza das folhas dos documentos ou livros, utiliza(m)-se:  
 
1) trinchas. 
2) pó de serra. 
3) pó de borracha. 
4) flanelas de algodão. 
5) escovas semiduras. 
 
Estão corretas, apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 5. 
C) 1, 3 e 4. 
D) 2, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 
 

Gabarito Preliminar C 

 

Comentários: Uma questão estruturada no processo de limpeza dos documentos. 

 

 

37 - O método mais simples de evitar a sujidade, agente de deterioração que 
mais afeta os documentos, é a remoção do pó e das demais sujidades a seco. 
Esse método é denominado:  
 
A) aspiração a seco. 
B) limpeza de resíduos. 
C) higienização de sujidade. 
D) limpeza de sujidade residual. 
E) higienização mecânica a seco. 
 

Gabarito Preliminar E 

 

Comentários: Embora aparentemente os itens guardam uma grande similaridade, o gabarito 

está pautado no que diz Norma Cianflone Cessares no livro Como fazer conservação 

preventiva em bibliotecas e arquivos, p. 27, item 8.1.1 Limpeza de superfície “O processo 

de limpeza de acervos de bibliotecas e arquivos se restringe à limpeza de superfície e, 

portanto, é mecânica, feita a seco.”. 



 

 

38 - Em relação ao correto armazenamento dos documentos, analise as 
proposições abaixo. 
 
1) Os folhetos devem acondicionados em caixas confeccionadas com papel neutro ou 
alcalino, também chamado de papel permanente.  
 
2) Os documentos maiores não devem ser colocados embaixo de outros menores, 
para evitar total deformação do suporte. 
 
3) Os folhetos devem ser guardados na posição vertical, em estantes, e em ambientes 
bem ventilados.  
 
4) O empilhamento deverá ser baseado nas condições físicas, no tamanho e peso de 
cada obra. 
 
5) Os documentos devem ser armazenados em gavetas na posição horizontal. 
 
Estão corretas, apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 5. 
C) 1 e 4. 
D) 3, 4 e 5. 
E) 4 e 5. 
 

Gabarito Preliminar C 

 

Comentários: Das alternativas duas se destacam como erradas o item 2 e o item 5. No item 

2 temos uma inversão, ao sobrepor documentos o maior deve ficar embaixo, já no item 5 o 

enunciado apresenta uma generalização assumindo portanto uma única possibilidade de 

armazenamento. Ao excluir esses dois itens temos a letra C como alternativa. 

 


