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ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
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303 – Arquivista  
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 
na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 

Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta. 

9. Não será permitido à candidata e ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, 
livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.16.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do 
processo. 
 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 
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Conhecimentos 
Específicos 

 

 

 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01 - Em entrevista à Revista Veja (https://complemento.veja.abril.com.br/entrevista/michael-oreskes.html), Michael Oreskes, 

diretor editorial de uma rádio pública americana, afirma que os ataques contra a imprensa têm como objetivo ofuscar a 
verdade, e que a missão dos jornalistas é impedir isso. Abaixo, é apresentado um trecho dessa entrevista. Numere a 
coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas. 
 

1. No Brasil e nos Estados Unidos, as 
pessoas parecem só querer ler 
informações enviesadas que comprovem 
seus pontos de vista. A verdade não 
existe mais? 

2. O que essa falta de respeito pela verdade 
pode acarretar? 

3. Quando o presidente se comunica 
diretamente com o público por meio do 
Twitter, isso enfraquece a imprensa? 

(   ) Chefes de governo e de Estado, prefeitos, líderes políticos e 
corporações não precisam mais da imprensa para alcançar 
grandes audiências. Esse não é mais o papel do jornalismo. 
Nossa função é a de produzir informação completa e precisa. 
O público pode receber a mensagem que quiser do 
presidente, mas precisa que alguém conte o resto da história 
e fale sobre os outros fatos que não estão sendo abordados. 

(   ) De forma alguma. A realidade e os fatos não desapareceram. 
A maior evidência disso é que repórteres estão sendo 
intimidados, presos e até assassinados em vários lugares do 
mundo para impedir que eles reportem os acontecimentos. 
Organizações corruptas e governos autocráticos não querem 
deixar que vozes independentes venham à tona. Em vez de 
“pós-verdade”, o que estamos presenciando é uma espécie 
de “pós-respeito pela verdade”. 

(   ) Se os cidadãos se iludirem achando que os fatos não existem 
ou não importam, a sociedade acabará tomando decisões 
equivocadas. Se alguém acredita em um conjunto de versões 
sobre a realidade e outro em algo oposto, eles não irão 
concordar sobre nada. O debate não terá sentido algum. Pode 
até ter uma discussão, mas essa será vazia, rasa. 

 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 2 – 1. 
b) 2 – 1 – 3. 
c) 1 – 3 – 2. 
►d) 3 – 1 – 2. 
e) 1 – 2 – 3. 

 
O texto a seguir é referência para as questões 02 e 03. 
 

A revista científica Pediatrics acaba de publicar os resultados de um estudo pioneiro que avaliou o impacto de um programa 
brasileiro de incentivo à leitura voltado para famílias de baixa renda com crianças pequenas. O estudo foi realizado por pesquisadores 
do Instituto Alfa e Beto em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York (NYU). Editada pela Academia 
Americana de Pediatria, a Pediatrics é uma das publicações mais importantes do mundo na área do desenvolvimento infantil. 

Os resultados surpreenderam os pesquisadores. Além dos ganhos esperados no vocabulário das crianças, o estudo registrou 
impacto relevante na qualidade do relacionamento dos adultos com as crianças, reduzindo a violência dentro de casa. Foram 
observados, ainda, impactos significativos no desenvolvimento cognitivo e no QI (quociente de inteligência) das crianças. Realizado 
entre 2014 e 2015 no município de Boa Vista (RR), o estudo envolveu beneficiários do Programa Bolsa-Família atendidos pelo Programa 
Família que Acolhe (FQA), uma política de Primeira Infância implementada com a colaboração do Instituto Alfa e Beto. 

 

(http://www.alfaebeto.org.br/blog/estudo-pioneiro-/) 

02 - De forma sintética, é correto afirmar que o texto: 
 

►a) veicula o impacto positivo no desenvolvimento cognitivo de crianças participantes de um programa de leitura. 
b) apresenta os resultados de um estudo sobre crianças brasileiras dirigido e publicado pela revista Pediatrics. 

c) descreve um novo instrumento para avaliação de políticas de Primeira Infância, a partir do QI de crianças de baixa renda. 
d) divulga o trabalho realizado pelo Instituto Alfa e Beto visando aumentar o número de beneficiários do Bolsa-Família. 
e) anuncia a contribuição de um projeto para o aumento de vocabulário erudito em crianças pequenas. 

 
03 - Considere a seguinte sentença retirada do texto: “Além dos ganhos esperados no vocabulário das crianças, o estudo 

registrou impacto relevante na qualidade do relacionamento dos adultos com as crianças, reduzindo a violência dentro 
de casa”. 

 

Assinale a alternativa que reescreve a sentença acima sem alterar seu sentido. 
 

►a) Um impacto relevante na qualidade do relacionamento dos adultos com as crianças, o que reduziu a violência dentro de casa, 
foi também registrado pelo estudo, além dos ganhos esperados no vocabulário das crianças. 

b) O estudo registrou, além dos ganhos esperados no vocabulário das crianças, uma redução da violência dentro de casa, o que 
provocou um impacto relevante na qualidade do relacionamento dos adultos com as crianças. 

c) O impacto relevante na qualidade do relacionamento dos adultos com as crianças registrado pelo estudo apontou para ganhos 
no vocabulário das crianças e uma redução da violência dentro de casa. 

d) A qualidade do relacionamento dos adultos com as crianças, cujo impacto foi registrado pelo estudo, trouxe ganhos esperados 
no vocabulário das crianças, além de reduzir a violência dentro de casa. 

e) Reduzindo a violência dentro de casa, o estudo registrou impacto relevante na qualidade do relacionamento dos adultos com 
as crianças e ganhos esperados no vocabulário destas. 
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04 - Leia a tirinha a seguir: 
 

 

O efeito de humor dessa tirinha é causado: 
 

a) pela presença de apenas um exemplo para figuras masculinas dignas de crença. 
b) pelo título, que nos remete aos novos tempos, à era moderna. 
c) pela pergunta “Você consegue citar uma?” feita por uma das espectadoras da palestra. 
d) pela linguagem não verbal, que contribui consideravelmente para o entendimento da tirinha, dado que quase todo o efeito de 

humor está contido na expressão do palestrante no 2º quadrinho. 
►e) pela incompatibilidade entre a palavra “crença” e o exemplo dado pelo autor. 

 
05 - Considere o seguinte trecho inicial de um parágrafo: 
 

Sem dúvida, a maior contribuição de Blade Runner 2049 é a sua assustadora atualidade – mesmo vislumbrando como seria o 
mundo daqui a 32 anos. 

 

 Os segmentos abaixo dão continuidade a esse trecho inicial, mas estão fora de ordem. Numere os parênteses, 
identificando a sequência que dá lógica discursiva ao texto. 

 

(   ) Durante 35 anos, a mínima menção a essa possibilidade já era motivo para as mais acaloradas reações por parte de 
um peculiar público cinéfilo, sempre refratário. 

(   ) As suas propostas constituem, a meu ver, um dos pontos principais do filme. 
(   ) Essa função caberia ao canadense Dennis Villeneuve, que vinha, até então, com um currículo respeitável na bagagem. 

A Scott caberia a produção executiva do novo filme. 
(   ) O culto em torno de Blade Runner, O Caçador de Androides tornou o filme, ao longo de pouco mais de três décadas, 

um clássico da ficção científica, daqueles que não se imagina tendo uma continuação ou uma refilmagem, tal o 
processo de sacralização que se operou em seu entorno. 

(   ) Eis que, há uns dois anos, mais ou menos, se anunciou que estava em curso a produção de uma continuação de 
Blade Runner. A principal informação era a de que o novo filme iria contar com Harrison Ford, que deu vida eterna ao 
policial Rick Deckard, mas não com Ridley Scott na direção. 

 

(Adaptado de: <https://diplomatique.org.br/assustadora-atualidade-de-blade-runner-2049-2/>.) 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
 

a) 4 – 2 – 5 – 3 – 1. 
b) 2 – 5 – 4 – 3 – 1. 
c) 5 – 1 – 3 – 2 – 4. 
►d) 2 – 5 – 4 – 1 – 3. 
e) 4 – 2 – 5 – 1 – 3. 

 

 
06 - Considere o seguinte texto: 

 

Ministro da Educação erra no português e internet não perdoa 

 
Em entrevista à Globo News na semana passada, o ministro da Educação, Mendonça Filho, errou no português e a internet 

não perdoou o deslize do político. “Haverão mudanças, mas essas mudanças não ocorrerão em um curto prazo”, disse ele, ao 
responder sobre as propostas para o novo Enem. 

O plural do verbo haver, de acordo com a regra da língua portuguesa, é considerado impessoal, ou seja, não tem sujeito. 
Sendo assim, usa-se haver (no sentido de ocorrer) sempre no singular. O correto então seria: “haverá mudanças”. 

 

(https://catracalivre.com.br/geral/educacao-3/indicacao/ministro-da-educacao-erra-no-portugues-e-internet-nao-perdoa/) 
 

 Com base na leitura do texto, assinale a alternativa em que o verbo “haver” foi usado corretamente. 
 

►a) Os sentenciados houveram do juiz a comutação de pena. 
b) Haviam anos que não nevava. 
c) As encomendas havia chegado quando eu estava lá. 
d) Houveram duas ocorrências ontem à noite. 
e) Os alunos houve-se muito bem nas provas. 
 

  

 
(Disponível em: <http://f.i.uol.com.br/folha/cartum/images/15075220.jpeg>) 
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07 - Leia o texto: 
 

Beija eu! 
Beija eu! 
Beija eu, me beija 
Deixa 
O que seja ser... 

 

 Com base no texto “Beija eu”, de Arnaldo Antunes, e considerando a norma padrão da língua portuguesa, considere as 
seguintes afirmativas: 
 

1. No 3º verso, a construção “Me beija” é própria da linguagem coloquial. Na linguagem culta, sabendo que o sujeito da 
oração é “você”, seria “Beije-me”. 

2. No 4º verso “Deixa...” é própria da linguagem coloquial. Na linguagem culta, sabendo que o sujeito da oração é “você”, 
seria “Deixe”. 

3. No 1º verso “Beija eu...” é própria da linguagem coloquial. Na linguagem culta, sabendo que o sujeito da oração é 
“você”, seria “Beija a mim”. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 

 
 
O texto a seguir é referência para as questões de 08 a 10. 
 

A não menos nobre vírgula 
 

[...] Jacob mandou esta questão: “Sempre aprendi que o advérbio deveria vir entre vírgulas, mesmo que, às vezes, a frase fique 
truncada. 

Quando vi que não colocou os advérbios entre vírgulas, senti que há uma esperança de me libertar dessas verdadeiras amarras 
dos tempos escolares. Como pontuar, afinal, nesses casos?”. 

O leitor acertou na mosca quando se referiu a “essas verdadeiras amarras escolares”. Tomemos como exemplo o próprio texto do 
leitor, que na passagem “...mesmo que, às vezes, a frase fique truncada” optou por pôr entre vírgulas a expressão adverbial “às vezes”, 
que vem entre a locução conjuntiva “mesmo que” e “a frase”, sujeito da oração introduzida por “mesmo que”. 

Vamos lá. Teria sido perfeitamente possível deixar “livre” a expressão adverbial “às vezes”, ou seja, teria sido possível não 
empregar as duas vírgulas (“...mesmo que às vezes a frase fique truncada”). É bom que se diga que, com as duas vírgulas, a expressão 
“às vezes” ganha ênfase, o que não ocorreria se não fossem empregadas as vírgulas. 

O que não se pode fazer de jeito nenhum nesses casos é empregar a chamada “vírgula solteira”, que é aquela que perde o par no 
meio do caminho. Tradução: ou se escreve “...mesmo que, às vezes, a frase fique truncada” ou se escreve “...mesmo que às vezes a 
frase fique truncada”. [...] 

 

(Pasquale Cipro Neto, publicado em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/pasquale/2016/11/1831039-a-nao-menos-nobre-virgula.shtml>. Acesso em 
24/03/18. Adaptado) 

 

 
08 - Com base no texto, assinale a alternativa correta. 
 

a) O leitor, na escola, aprendeu que os advérbios não devem vir isolados na frase. 
►b) O uso de expressões adverbiais entre vírgulas realça seu sentido. 
c) A “vírgula solteira” não deve ser utilizada na Língua Portuguesa. 
d) O uso de expressões adverbiais deixa as frases truncadas. 
e) Pasquale critica o leitor por cometer o mesmo erro que este aponta em seu texto. 

 

 
09 - A partir da explicação dada pelo autor, considere o uso da vírgula nas seguintes afirmativas: 
 

1. O presidente eleito disse, durante a campanha que construirá um muro entre o México e os EUA. 
2. O presidente eleito disse, durante a campanha, que construirá um muro entre o México e os EUA. 
3. O presidente eleito disse durante a campanha que construirá um muro entre o México e os EUA. 
4. O presidente eleito disse durante a campanha, que construirá um muro entre o México e os EUA. 

 

Está correto o uso da vírgula em: 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 apenas. 
c) 3 apenas. 
d) 1 e 4 apenas 
►e) 2 e 3 apenas. 

 
  

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/pasquale/2016/11/1831039-a-nao-menos-nobre-virgula.shtml
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10 - As aspas ao longo texto são usadas para: 
 

1. Indicar a escrita de outra pessoa que não o autor do texto. 
2. Exemplificar o emprego incorreto da norma gramatical. 
3. Marcar o uso de termos em sentido figurado. 
4. Enfatizar a gravidade do problema de mau uso da vírgula. 
5. Indicar o uso metalinguístico (em que a língua aponta para si mesma). 

 

Estão corretos os itens: 
 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 1, 2 e 4 apenas. 
►c) 1, 3 e 5 apenas. 
d) 2, 3, 4 e 5 apenas. 
e) 1, 2, 3, 4 e 5. 

 

LEGISLAÇÃO 
 
11 - Sobre aspectos gerais da disciplina das licitações e contratos no âmbito da Administração Pública, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) As licitações serão efetuadas no local onde se situarem as empresas candidatas. 
►b) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados cadastrados ou que atenderem a todas as condições 

exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

c) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

d) Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, 
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

e) É permitida a combinação entre as modalidades de licitação previstas em lei. 
 

12 - Sobre a disciplina da responsabilidade civil no direito civil brasileiro, assinale a alternativa correta. 
 

a) Haverá obrigação de reparar o dano somente com a comprovação da culpa. 
b) O empregador ou comitente não é responsável pela reparação civil por danos causados por seus empregados, serviçais e 

prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. 
c) Aquele que ressarcir o dano causado por outrem sempre poderá reaver o que houver pago daquele por quem pagou. 
►d) O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. 
e) Ainda que sentença criminal decida pela inexistência do fato, poderá haver responsabilidade civil. 

 
13 - Sobre a organização da Administração Pública na Constituição brasileira, assinale a alternativa correta. 
 

a) O prazo de validade dos concursos públicos é de até três anos, prorrogáveis uma vez, por igual período. 
b) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis exclusivamente aos brasileiros que preencham os requisitos 

estabelecidos em lei. 
c) É garantido ao servidor público civil o direito irrestrito e ilimitado à greve e à associação sindical. 
►d) Os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 
e) A lei regulará a criação de cargos em comissão temporários para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público. 
 
14 - Sobre as pessoas jurídicas no direito brasileiro, é correto afirmar: 
 

►a) Organizações religiosas e partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. 
b) Autarquias e associações, públicas ou privadas, são pessoas jurídicas de direito privado. 
c) O direito de anular a constituição de pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo prescreve em dois anos. 
d) Associações são constituídas pela união de pessoas que se organizam para fins econômicos e não econômicos. 
e) Não se aplica às pessoas jurídicas a proteção dos direitos da personalidade, sendo necessário regramento específico. 

 
15 - Considere os seguintes crimes contra a Administração Pública: 
 

1. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo 
ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. 

2. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração Pública, valendo-se da qualidade de 
funcionário. 

3. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão 
dela, vantagem indevida. 

 

 Assinale a alternativa que relaciona corretamente as condutas descritas e os respectivos tipos penais. 
 

a) 1. Prevaricação – 2. Tráfico de influência – 3. Corrupção passiva. 
b) 1. Advocacia administrativa – 2. Corrupção ativa – 3. Corrupção passiva. 
c) 1. Condescendência criminosa – 2. Tráfico de influência – 3. Concussão. 
d) 1. Corrupção passiva – 2. Advocacia administrativa – 3. Corrupção passiva. 
►e) 1. Condescendência criminosa – 2. Advocacia administrativa – 3. Concussão.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16 - A NOBRADE – Norma Brasileira de Descrição Arquivística – estabelece diretivas para a descrição no Brasil de documentos 

arquivísticos, compatíveis com as normas internacionais em vigor – ISAD(G) e ISAAR (CPF) –, e tem em vista facilitar o 
acesso e o intercâmbio de informações em âmbito nacional e internacional. Em relação à estrutura e uso, a NOBRADE 
prevê a existência de oito áreas, compreendendo 28 elementos de descrição. Dos 28 elementos de descrição disponíveis, 
quantos são obrigatórios? 

 

a) Quatro. 
b) Cinco. 
c) Seis. 
►d) Sete. 
e) Oito. 

 
17 - Com base na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações, considere as seguintes 

afirmativas: 
 

1. Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação a partir da data de sua produção, 
são os seguintes: Ultrassecreta: 30 anos; Secreta: 25 anos; Reservada: 10 anos. 

2. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não 
autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou de informações pessoais, cabendo a apuração de 
responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso. 

3. As informações pessoais, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem terão seu acesso restrito, 
independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua data de produção. 

4. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal no grau de ultrassecreto é de 
competência das seguintes autoridades: Presidente da República; Vice-Presidente da República; Ministros de Estado 
e autoridades com as mesmas prerrogativas; Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e Chefes de 
Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
18 - Segundo Belloto, fundo de arquivo compreende os documentos gerados e/ou recebidos por uma entidade pública ou 

privada que são necessários à sua criação, ao seu funcionamento e ao exercício das atividades que justificam sua 
existência. O princípio que é norteador da constituição de um fundo de arquivo é o: 

 

a) da reversibilidade. 
►b) da proveniência. 
c) da organicidade. 
d) da pertinência. 
e) do respeito à ordem original. 

 
19 - Conforme estabelecido no Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, em cada órgão e entidade da Administração Pública 

federal será constituída uma comissão que terá a responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação 
e seleção da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de atuação, tendo em vista a identificação dos 
documentos para a guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor. Essa comissão recebe o nome de 
Comissão Permanente de: 

 

►a) Avaliação de Documentos. 
b) Classificação de Documentos. 
c) Análise de Documentos. 
d) Eliminação de Documentos. 
e) Seleção de Documentos. 

 
20 - De acordo com Belloto, arquivos, bibliotecas, centros de documentação e museus têm responsabilidades no processo de 

recuperação da informação, em benefício da divulgação científica, tecnológica, cultural e social, bem como do testemunho 
jurídico e histórico. No entanto possuem fronteiras bem definidas e suas características não devem ser confundidas. 
Assinale a alternativa que apresenta características exclusivas de Arquivo em relação à entrada de documentos e ao 
processamento técnico. 

 

a) Compra, doação; tombamento, catalogação. 
b) Passagem natural de uma fonte geradora única; classificação, tombamento. 
►c) Passagem natural de uma fonte geradora única; registro, arranjo, descrição. 
d) Permuta de fontes múltiplas; registro, arranjo, descrição. 
e) Passagem natural de uma fonte geradora única; tombamento, catalogação. 
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21 - O Decreto nº 4.915, de 12 de dezembro de 2003, organiza sob a forma de sistema, com a denominação de Sistema de 
Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA), as atividades de gestão de documentos no âmbito dos órgãos e entidades da 
Administração Pública federal. Em relação aos seus integrantes, a função de órgão central é exercida: 

 

a) pelo Ministério da Justiça. 
b) pelo Conselho Nacional de Arquivos. 
►c) pelo Arquivo Nacional. 
d) pela Casa Civil da Presidência da República. 
e) pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 
22 - Considerando as categorias documentais, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes definições: 
 

(   ) Atos de assentamento: são os configurados por registro, consubstanciando fatos ou ocorrências. Exemplo: ata, 
termos, apostila e autos de infração. 

(   ) Atos de ajuste: são os que, em geral, derivam de atos normativos, determinando a execução. Exemplo: alvará, 
circular, aviso, carta, memorando e exposições de motivo. 

(   ) Atos de correspondência: são documentos pactuais, representados por acordos de vontade em que, no caso da 
documentação pública, pelo menos uma das partes é a administração, seja federal, estadual ou municipal. Exemplo: 
tratado, convênio e contrato. 

(   ) Atos normativos: são os de cumprimento obrigatório, sendo de manifestação de vontade de autoridades supremas e 
devendo ser acatados pelos subordinados. Exemplo: estatuto, resolução, portaria e ordem de serviço. 

(   ) Atos enunciativos: são os opinativos e que esclarecem questões vazadas em outros documentos. Exemplo: parecer, 
informação e relatório. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F – V. 
b) V – V – V – F – F. 
c) F – F – V – F – V. 
d) F – V – F – V – F. 
►e) V – F – F – V – V. 

 
23 - No âmbito internacional, as discussões em torno da consolidação de uma terminologia arquivística remontam à criação, 

em 1948, do Conselho Internacional de Arquivos (CIA). No Brasil, as discussões iniciam-se em 1971 a partir da formação 
de um grupo de estudos dedicados ao tema. Qual Associação, fundada em 1971, possibilitou a formação do grupo de 
estudos que, em 1972, apresentou no I Congresso Brasileiro de Arquivologia os primeiros resultados do estudo, 
constituído de um glossário com 132 termos? 

 

a) Associação Latino-Americana de Arquivos. 
b) Associação de Estudos de Terminologia Arquivística.  
c) Associação de Terminologia Arquivística. 
d) Associação Nacional de Arquivos. 
►e) Associação dos Arquivistas Brasileiros. 

 
24 - Instrumentos de pesquisa são meios que permitem a identificação, localização ou consulta a documentos ou a 

informações neles contidas. O instrumento de pesquisa que descreve, sumária ou analiticamente, as unidades de 
arquivamento de um fundo, ou parte dele, cuja apresentação obedece a uma ordenação lógica que poderá refletir ou não 
a disposição física dos documentos, recebe o nome de: 

 

►a) Inventário. 
b) Guia. 
c) Listagem Descritiva. 
d) Tabela de Equivalência. 
e) Índice. 

 
25 - Com base na Portaria Normativa/SEGRT/MP nº 04, de 10 de março de 2016 (Assentamento Funcional Digital), considere 

as seguintes afirmativas: 
 

1. O Assentamento Funcional Digital é considerado documento arquivístico e deverá observar as orientações emanadas 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

2. O Assentamento Funcional Digital será único por servidor, cabendo aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal 
Civil da Administração Federal a responsabilidade pela inclusão de documentos e respectiva atualização. 

3. A digitalização do legado poderá ser realizada com o auxílio de serviços de terceiros, ficando a cargo de cada órgão 
ou entidade do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal a contratação e gestão desses serviços. 

4. O Arquivo Nacional, por intermédio do CONARQ, promoverá a capacitação de servidores e empregados públicos dos 
órgãos e entidades para a operacionalização do SEI-AFD. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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26 - Considere as seguintes atribuições: 
 

1. Orientação quanto à classificação, catalogação e tombamento dos documentos. 
2. Planejamento, orientação e acompanhamento do processo documental e informativo. 
3. Elaboração de pareceres e trabalhos de complexidade sobre assuntos arquivísticos. 
4. Planejamento e direção de serviços de Biblioteca. 
5. Assessoramento aos trabalhos de pesquisa científica ou técnico-administrativa. 

 

São atribuições do arquivista: 
 

a) 3 e 4 apenas. 
b) 1, 2 e 4 apenas. 
c) 1, 3 e 5 apenas. 
►d) 2, 3 e 5 apenas. 
e) 1, 2, 4 e 5 apenas. 

 
27 - Para assegurar a preservação dos documentos digitais e sua acessibilidade no futuro, padrões de formatos de 

documentos digitais devem ser planejados e implementados. Esses padrões, além de garantir a gestão e a acessibilidade 
de longa guarda, também garantirão a autenticidade dos documentos digitais no próprio ambiente ou em seus processos 
de migração. Assinale a alternativa que define o critério para seleção dos padrões, que possibilita a interação de 
documentos digitais entre diferentes sistemas tecnológicos. 

 

a) Estabilidade. 
b) Autenticidade. 
►c) Interoperabilidade. 
d) Processabilidade. 
e) Padrões de formatos abertos e/ou de uso gratuito. 

 
28 - Procedimento metodológico que tem como objetivo a identificação de problemas e a busca de soluções para uma melhor 

eficiência das organizações: 
 

a) Classificação. 
►b) Diagnóstico. 
c) Descrição. 
d) Avaliação. 
e) Arranjo. 

 
29 - A tipologia documental é a prova concreta da existência de uma função e de uma atividade. O instrumento teórico-

metodológico que, com seus métodos, permite a identificação dos documentos dentro das funções nas quais foram 
gerados e, ao mesmo tempo, a representação dessa própria função é chamado de: 

 

a) Gestão de Documentos. 
b) Paleografia. 
c) História Administrativa. 
d) Introdução à Administração. 
►e) Diplomática Contemporânea. 

 
30 - Função arquivística destinada a tornar acessíveis os documentos e a promover sua utilização: 
 

a) Registro. 
►b) Acesso. 
c) Aquisição. 
d) Conservação. 
e) Preservação. 

 
31 - A respeito da Resolução do Conarq nº 6, de 15 de maio de 1997, sobre a terceirização de serviços arquivísticos públicos, 

considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A guarda dos documentos públicos é exclusiva dos órgãos e entidades do Poder Público, visando garantir o acesso 
e a democratização da informação, sem ônus para a Administração e para o cidadão. 

2. Poderão ser contratados serviços para a execução de atividades técnicas auxiliares, desde que planejados, 
supervisionados e controlados por agentes públicos pertencentes aos órgãos e entidades produtores e 
acumuladores dos documentos. 

3. As atividades de avaliação serão reservadas para execução direta pelos órgãos e entidades do Poder Público, por 
ser atividade essencial da gestão de documentos. 

4. As instituições arquivísticas públicas deverão baixar instruções normativas sobre a matéria, no seu âmbito de 
atuação. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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32 - Conjunto de condições a serem cumpridas pela organização produtora/recebedora de documentos, pelo sistema de 
gestão arquivística e pelos próprios documentos, a fim de garantir a sua confiabilidade e autenticidade, bem como seu 
acesso: 
 

a) Metadado. 
b) Contexto. 
c) Conteúdo. 
d) Suporte. 
►e) Requisito. 

 
33 - Arquivista que causou grande impacto na comunidade arquivística internacional ao lançar suas ideias sobre a questão da 

fidedignidade e da autenticidade do documento eletrônico arquivístico com base na união dos fundamentos da 
arquivologia e da diplomática: 

 

a) Michael Cook. 
b) Rieger Morris. 
►c) Luciana Duranti. 
d) Theodore Roosevelt Schellenberg. 
e) Michel Duchein. 

 
34 - Assinale a alternativa que identifica corretamente a unidade administrativa encarregada do recebimento, classificação, 

registro, distribuição, controle da tramitação e expedição de documentos, avulsos ou processos. 
 

►a) Protocolo. 
b) Malote. 
c) Arquivo. 
d) Centro de documentação. 
e) Reitoria. 

 
35 - Considerando os procedimentos estabelecidos para formação de processo, assinale a alternativa que corresponde à 

retirada de folhas/documentos do processo de forma definitiva, mediante justificativa, quando houver interesse do órgão 
ou entidade ou a pedido do interessado. 

 

►a) Desentranhamento. 
b) Desmembramento. 
c) Desarquivamento. 
d) Desapensação. 
e) Desautuação. 

 
36 - Após efetivar a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos 

(SINAR), os órgãos e entidades deverão elaborar um documento que tem por objetivo registrar as informações relativas 
ao ato de eliminação, não sendo obrigatório dar publicidade em periódico oficial, mas devendo ser dada publicidade em 
boletim interno ou, ainda, no próprio portal ou sítio eletrônico. Também deverá ser encaminhada uma cópia desse 
documento para a instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência, para ciência de que a 
eliminação foi efetivada. Esse documento recebe o nome de: 

 

a) Edital de eliminação. 
b) Listagem de eliminação. 
c) Relação de eliminação. 
►d) Termo de eliminação. 
e) Levantamento de eliminação. 

 
37 - Em relação aos procedimentos gerais para o desenvolvimento das atividades de protocolo no âmbito dos órgãos e 

entidades da Administração Pública federal, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes definições: 
 

(   ) Processo híbrido: processo constituído de documentos digitais e não digitais reunidos oficialmente no decurso de 
uma ação administrativa e que formam uma unidade conceitualmente indivisível. 

(   ) Tramitação: ato que visa esclarecer, averiguar uma informação incompleta. 
(   ) Reconstituição de processo: reunião de documentos avulsos com o objetivo de remontar processo que tenha sido 

perdido ou extraviado. 
(   ) Folha do processo: conjunto de características físicas de apresentação, das técnicas de registro e da estrutura da 

informação e conteúdo de um documento. 
(   ) Interessado: servidor responsável pelo encaminhamento do documento, avulso ou processo, desde a sua produção 

ou recepção até o cumprimento de sua função administrativa. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – F – V. 
b) F – V – F – V – V. 
c) V – F – F – V – F. 
d) F – F – V – V – V. 
►e) V – F – V – F – F. 
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38 - Assinale a alternativa que define o processo de restauração que consiste na aplicação de reforço de papel ou tecido em 
qualquer face de uma folha. 

 

a) Fumigação. 
►b) Velatura. 
c) Reencolagem. 
d) Desacidificação. 
e) Encapsulação. 

 
39 - Para assegurar a sua preservação, os documentos devem ser acondicionados em mobiliário e invólucros apropriados. 

Por isso a escolha do mobiliário e invólucros deverá ser feita observando-se as características físicas e a natureza de 
cada suporte. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) As mídias magnéticas, como fitas de vídeo, áudio e de computador, devem ser armazenadas longe de campos magnéticos 
que possam causar a distorção ou a perda de dados. 

b) As caixas de arquivo devem ser resistentes ao manuseio, ao peso dos documentos e à pressão, caso tenham de ser 
empilhadas. 

►c) Os documentos de valor permanente que apresentam grandes formatos, como mapas, plantas e cartazes, devem ser 
armazenados verticalmente, em estantes, ou enrolados em tubos confeccionados em cartão couchê.  

d) As medidas de caixas, envelopes ou pastas devem ser superiores às dos documentos que irão abrigar. 
e) Todos os materiais usados para o armazenamento de documentos permanentes devem manter-se quimicamente estáveis ao 

longo do tempo.  
 
40 - Situações como sequestro e confisco de documentos, em casos de guerras ou conflitos armados entre países ou entre 

facções divergentes no mesmo país, o que provoca a saída dos registros de seu domicílio legal para as novas sedes 
governamentais, e/ou obediência a determinações superiores pontuais e circunstanciais de caráter político, ainda que 
contrárias às disposições legais ou à tradição vigente, caracterizam-se como: 

 

►a) dispersão de fundos. 
b) reintegração de fundos. 
c) transferência de fundos. 
d) doação de fundos. 
e) alienação de fundos. 


