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  Prova I – Língua Portuguesa   
 20 questões 

 
 

TEXTO 

Um pequeno esforço que vale a pena 
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Ao pagar o cartão de crédito, o ideal é pagar tudo duma vez. Em segundo lugar, pagar mais do 

que a parcela mínima. Por último, pagar a parcela mínima.  

Para ilustrar isso, imagine dois colegas de trabalho, João e José, que recebem o mesmo salário 

de 2.000 reais, e têm o mesmo tipo de cartão de crédito. O cartão de crédito de ambos cobra 12% de 
pagamento mínimo sobre o valor da fatura. A taxa de juros é de 10% ao mês. Este mês, por uma 

incrível coincidência, o valor da fatura dos dois foi idêntico: 1.000 reais. Os dois conversam na hora 

do almoço, lamentam a dívida alta, resolvem tomar uma atitude. Ambos decidem destruir os cartões e 
começar a pagar a dívida. E é aqui que os dois se separam.  

João decide pagar o mínimo todo mês até acabar com a dívida. Isso significa pagar 12% da 

fatura do primeiro mês, ou seja, 120 reais. O restante, R$ 880,00, será acrescido de 10% de juros, e 

João terá uma surpresa ao receber no mês seguinte uma fatura de 968 reais, com pagamento mínimo 
de 116 reais.  

José tem a mesma surpresa, mas pensa diferente. Decide pagar 120 reais todo mês até quitar a 

dívida.  
Depois de 15 meses pagando 120 reais por mês, José receberá em casa uma fatura de 105 reais. 

Ele paga essa fatura e quita a dívida. Depois de 15 meses, ele pagou 785 reais de juros por causa da 

dívida de 1.000 reais. No mesmo mês em que José pagou sua última parcela, João recebe uma fatura 
de 634 reais. Ele paga o mínimo, 76 reais, e recebe no mês seguinte uma fatura de 614 reais. Nesse 

ritmo, João leva 92 meses para pagar sua dívida. Desembolso total: 3.586 reais em quase oito anos.  

É para João arrancar os cabelos. Mas piora. José, assim que quitou a dívida, passou a depositar 

os 120 reais numa aplicação que rende 0,5% ao mês. Ao longo dos 77 meses em que José depositava 
120 reais na aplicação e João pagava a parcela mínima do cartão de crédito, José poupa 11.237 reais. 

É o tipo de coisa que acaba com uma amizade. 

Fonte: Cálculo – Matemática para todos. Ano 1, n. 1, Novembro de 2010. 
 

01. A ideia central no texto pode ser resumida na seguinte frase: 

A) Cada pessoa paga a fatura do cartão de crédito conforme suas reais condições financeiras. 

B) O cartão de crédito, apesar dos juros, é a melhor forma de comprar ou financiar bens e serviços.  

C) O aumento exorbitante das dívidas no cartão de crédito se deve à inadimplência no pagamento. 

D) O pagamento total da fatura do cartão de crédito diminui os juros excessivos e o aumento da dívida.  

E) O pagamento apenas da parcela mínima de cada fatura aumenta demais a dívida do cartão de crédito. 
 

02. O propósito central do texto é: 

A) elogiar a honestidade daqueles que, mesmo com dificuldades, pagam suas dívidas. 

B) denunciar a cobrança de juros abusivos pelas administradoras de cartões de crédito.  

C) instigar a inadimplência como resposta à cobrança de juros pelos cartões de crédito. 

D) produzir humor ao retratar a vida de muitos brasileiros que gastam mais do que podem.   
E) convencer o leitor a administrar melhor as dívidas feitas por meio de cartão de crédito. 

 

03. Sobre tipo textual, é correto afirmar que, no texto, 

A) a narração serve à sustentação de um ponto de vista. 

B) a descrição predomina na caracterização dos personagens. 

C) a estrutura dialogal retrata a interação entre os personagens. 
D) a argumentação se faz pelo uso frequente de verbos de opinião. 

E) a exposição dos dados é fidedigna em relação aos fatos ocorridos.   

 

04. Pela leitura do texto, conclui-se que, segundo o autor, a ordem das prioridades no pagamento da fatura do 

cartão é motivada por uma: 

A) orientação jurídica.  

B) eleição de afinidades. 

C) sequência cronológica. 

D) hierarquia de conveniência. 

E) escala de preferências pessoais. 
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05. Pela leitura do texto, em “Para ilustrar isso...” (linha 03), o pronome demonstrativo faz remissão: 

A) à sugestão feita pelo autor sobre pagamento da fatura do cartão de crédito.  

B) ao uso do cartão de crédito para fazer pagamento de compras e serviços.  

C) ao ideal de pagar toda a dívida da fatura do cartão de crédito de uma vez. 

D) à necessidade de pontualidade no pagamento das dívidas do cartão de crédito. 

E) ao conselho para pagamento da parcela mínima da fatura do cartão de crédito.  
 

06. Em “Os dois conversam na hora do almoço, lamentam a dívida alta, resolvem tomar uma atitude” (linhas 06-07), 

os sujeitos das orações em sequência: 

A) estão indeterminados. 

B) são de difícil identificação.   

C) são de natureza impessoal. 

D) têm um mesmo referente. 

E) são formalmente compostos. 
 

07. Em “E é aqui que os dois se separam.” (linha 08), o advérbio aqui expressa: 

A) um dos cenários em que se desenvolve a narrativa. 

B) o espaço físico que autor e leitores compartilham. 

C) o contexto social em que vivem os personagens da narrativa.  

D) a revista de periodicidade mensal em que o texto foi publicado. 

E) um momento crucial na narrativa dos destinos dos personagens. 
 

08. Além da relação de tempo, em “No mesmo mês em que José pagou sua última parcela, João recebe uma  

fatura de 634 reais.” (linhas 17-18), infere-se uma relação de: 

A) causa. 

B) contraste. 

C) finalidade. 

D) proporção. 

E) consequência. 
 

09. Por meio do comentário “É para João arrancar os cabelos” (linha 20), o autor avalia a situação de João 

produzindo um efeito de sentido de:  

A) ironia. 

B) dúvida. 

C) cortesia. 

D) exagero. 
E) sarcasmo. 

 

10. No final do texto, com o comentário “É o tipo de coisa que acaba com uma amizade” (linha 23), o autor:  

A) qualifica uma disputa entre João e José, sendo este muito mais inteligente do que João.  

B) denuncia que José poderia ter ajudado seu colega no pagamento das dívidas no cartão de crédito. 

C) insinua que João tem inveja de seu colega José, que soube administrar melhor as dívidas no cartão.  

D) lamenta a separação de João e José, que pensavam diferente sobre o pagamento das dívidas.   

E) sugere que o modo de administrar as dívidas pode provocar um distanciamento entre pessoas. 

 

11. Em “É para João arrancar os cabelos. Mas piora.” (linha 20), a oração introduzida por mas enuncia que:  

A) o desespero de João irá tornar a situação pior.  

B) apesar de já estar difícil, a situação de João ficará pior.   

C) João poderia arrancar os cabelos, mas ele se sentiria pior.   

D) João não estava ciente de que a situação dele ficaria pior.  

E) arrancar os cabelos é o pior modo de lidar com a situação. 

 

12. Está de acordo com as regras de regência verbal da gramática normativa a frase do item: 

A) João aspirava o perdão de sua dívida no cartão de crédito. 

B) João devia muito dinheiro à administradora do seu cartão de crédito. 

C) José chegou numa situação difícil por causa das dívidas no cartão de crédito. 

D) As administradoras de cartão de crédito não perdoam às dívidas a seus usuários. 

E) João preferiu pagar a parcela mínima do que o total da fatura do cartão de crédito.    
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13. Quanto ao que a gramática normativa prescreve sobre a concordância nominal e verbal, está correta a 

frase do item: 

A) Mais de um colega de trabalho de João tem dívidas no cartão de crédito. 

B) Nem um nem outro colegas pagou o total da fatura do cartão de crédito.  

C) Já faziam 92 meses quando João terminou de pagar toda a dívida no cartão. 

D) Um ou outro colega teriam uma vida melhor após o pagamento das dívidas.  

E) Haviam muitos pontos a considerar para decidir-se sobre o pagamento da dívida.   
 

14. O termo em destaque em “... o valor da fatura dos dois foi idêntico” (linha 06) classifica-se como: 

A) aposto. 

B) sujeito. 

C) predicativo. 

D) objeto direto. 

E) adjunto adnominal. 
 

15. Em “José tem a mesma surpresa, mas pensa diferente” (linha 13), o vocábulo em destaque classifica-se como: 

A) advérbio. 

B) adjetivo. 

C) verbo. 

D) pronome. 

E) substantivo. 
 

16. A oração reduzida em destaque em “Ao pagar o cartão de crédito o ideal é pagar tudo duma vez” (linha 01) 

classifica-se como subordinada substantiva:      

A) apositiva. 

B) subjetiva. 

C) predicativa. 

D) objetiva direta. 

E) completiva nominal. 
 

17. A separação silábica está correta no item: 

A) re - a - is.  

B) ri - t - mo. 

C) sig - ni - fi- ca. 

D) des - em - bol - so. 

E) coin - ci - dên - cia. 
 

18. Está de acordo com as convenções de emprego dos sinais de pontuação a frase do item: 

A) José pagou 120 reais por mês, João a parcela mínima. 

B) José estava feliz, João no entanto, quase arranca os cabelos. 

C) João só pagou a parcela mínima da fatura durante 92 meses. 

D) João durante 92 meses, desembolsou 3.586 reais para pagar a dívida.  

E) José que pagou um pouco mais que a parcela mínima da fatura, pagou menos no total. 
 

19. Há ambiguidade decorrente da disposição sintática das palavras no enunciado do item:  

A) João só pagava a parcela mínima da fatura do cartão. 

B) José não pagava o total da fatura do cartão de crédito. 

C) João teve grande prejuízo com o pagamento das faturas do cartão. 

D) José escondia a fatura dos cartões dos seus colegas de trabalho. 

E) José preferiu pagar um pouco mais que a parcela mínima do cartão. 
 

20. Está na ordem direta a oração que se encontra no item: 

A) Ao pagar o cartão de crédito, o ideal é pagar tudo duma vez. (linha 01). 

B) Os dois conversam na hora do almoço...(linhas 06-07). 

C) Depois de 15 meses, ele pagou 785 reais de juros por causa da dívida de 1.000 reais. (linhas 16-17).  

D) ... e recebe no mês seguinte uma fatura de 614 reais. (linha 18). 

E) Nesse ritmo, João leva 92 meses para pagar sua dívida. (linhas 18-19). 
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 Prova II – Conhecimentos Específicos     
 40 questões 

 
 

21. Considera-se que a Arquivologia como campo científico remonta ao Pós-Segunda Guerra Mundial, 

porém seu auge se efetiva a partir dos anos de 1990, época em que essa área passa a ser percebida como 

uma ciência epistemologicamente redimensionada, por isso entendida como um(a): 

A) Um campo de conhecimento cientifico que tem por objetivo o estudo das moedas e das medalhas do 

ponto de vista essencialmente científico incluindo também a pesquisa dos objetos "monetiformes".  
B) Ciência da informação social, que estuda os arquivos ( sistemas de informação (semi) fechados), quer 

na sua estruturação interna e sua dinâmica própria, quer na interação  com os outros sistemas 

correlativos que coexistem no contexto envolvente. 

C) Um campo científico voltado para os estudos epistemológicos relativos à sociedade moderna tendo 

como ponto de partida os estudos dos impactos das tecnologias eletrônicas no sistema social e 
antropológico do século XXI.  

D) Ciência social constituída por um sistema configurado por dois fatores essenciais de natureza orgânica 

ou estrutural e de natureza funcional – serviço e usos que se associam a um terceiro – a memória – 

imbricada nos demais fatores.  
E) Ciência que estuda a gramática das várias linguagens documentárias e sua relação com outras 

linguagens, bem como analisa a estrutura das palavras, das sentenças e o significado dos termos e das 

expressões idiomáticas. 
 

22. Os primeiros arquivos, mesmo com suas formas preliminares, surgiram na região do chamado “Crescente 

fértil” e do Oriente Médio e, já reuniam ingredientes que se tornaram clássicos que até hoje são 
defendidos pela Arquivologia, destacando-se entre elas:  

A) A criação dos órgãos de classe, bem como das escolas de arquivologia na Mesopotâmia e no Egito. 
B) Os protocolos de Ebla que se configuraram nas primeiras operações de microfilmagem em arquivos.  

C) A estruturação da pesquisa histórica cujo levantamento pode ser feito in loco ou a distância através do 

questionário.  

D) A produção e a divulgação do conhecimento em periódicos científicos na Área da Arquivologia e 

outras interdisciplinares. 

E) O respeito pelos aspectos orgânicos da estrutura arquivística e os cuidados com a identidade e a 
autenticidade dos próprios documentos.   

 

 23. A citação “Produzido, recebido e acumulado por entidades públicas e privadas ou por pessoa física, no 

exercício de suas atividades, que os identificam e que justificam sua presença em determinada sociedade, 

constituindo-se como elementos de prova ou de informação”, refere-se à concepção clássica de documento:  

A) Arquivístico. 

B) Informático.  

C) Linguístico. 

D) Fisiológico. 

E) Artístico. 
 

24. Conforme o pensamento de Bellotto (2008, p. 15) na identificação  tipológica do documento arquivístico, 

embora a sequência seja distinta deve-se reconhecer e/ou estabelecer a: 

A) Transmissão oral e a tradição documental. 

B) Semiótica de Peirce e a linguística documental. 

C) Associação entre a espécie em causa e o tipo documental. 

D) Seleção documental da espécie e as atividades meio.  
E) Pesquisa documental e o questionário analítico.  

 

25. As reflexões sobre a aplicabilidade da tipologia documental na atividade arquivística remontam a última 
metade do Século XX. Na análise tipológica a partir da arquivística, parte-se do princípio da proveniência 

com a finalidade de verificar se: 

A) Na constituição do fundo e de suas subdivisões, os conjuntos não estão sendo dispersos.   

B) Os autores dos documentos estão identificados com suas devidas credenciais curriculares.  

C) Há garantia literária com relação aos materiais de auditoria e certificação dos documentos. 

D) A compilação e a tradução dos documentos diplomáticos seguem a normalização específica.  

E) Constatar a tendência futura da predominância do documento registrado em suporte eletrônico.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Moeda_%28pe%C3%A7a_met%C3%A1lica%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medalha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
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26. O texto “O conjunto de documentos produzidos e/ou recebidos por órgãos públicos, instituições de 

caráter público, entidades privadas e pessoas físicas em decorrência do exercício de suas atividades, 

qualquer que seja o suporte da informação”, refere-se: 

A) Arquivos. 

B) Arquivística. 

C) Arquivologia. 

D) Historiografia. 

E) Documentação. 

 
27. Quanto à natureza dos assuntos, os documentos de arquivo são classificados, com relação às precauções 

de segurança, em ostensivo ou sigiloso.  Com relação aos documentos ostensivos é correto afirmar: 

A) Referem-se aos documentos de custódia e divulgação restrita. 

B) São documentos cujo acesso é permitido às pessoas autorizadas. 

C) São documentos cuja divulgação não prejudica a administração. 

D) São documentos que requeiram excepcional grau de segurança e sigilo. 

E) Referem-se aos assuntos que não devem ser do conhecimento do público. 

 
28. A Lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991 normatiza a gestão de documentos como sendo: 

A) Um esquema de taxas referentes às políticas de procedimentos orgânicos, refletindo as atividades a 

que se vinculam, expressando os atos de seus produtores no exercício de suas funções gerenciais. 

B) Os manuais de procedimentos produzidos por órgãos públicos, instituições de caráter público, 

entidades privadas e pessoas físicas em decorrência do exercício de suas atividades, qualquer que seja 
o suporte da informação. 

C) O Documento de política que tem a finalidade de auxiliar as instituições na formação global e crítica 

para os envolvidos no processo, como forma de capacitá-los para o exercício da cidadania, a formação 

profissional e o pleno desenvolvimento pessoal. 
D) kit de decisões integradas sobre as relações de emprego que influenciam a eficácia dos funcionários e 

das organizações, bem com e as políticas necessárias para conduzir os aspectos relacionados às 

pessoas que atuam nas organizações arquivísticas. 

E) O conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes às atividades de produção, tramitação, 

uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua 
eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

 
29. Com base na proposição de Philip Brooks, em 1940, Carlos Wyffels, arquivista belga, amplia a ideia e 

propõe a Teoria das Três Idades ou ciclo de vida dos documentos a saber: Correntes, intermediários e 

permanentes. Com relação aos Arquivos permanentes é correto afirmar:  

A) São documentos cuja utilização se caracteriza por usos constantes nas organizações universitárias. 

B) Constituem-se como documentos de tramitação intermediária entre os fundos e as organizações arquivísticas. 

C) São coleções de documentos em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam objeto de 
consultas frequentes. 

D) Constituem-se como conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem 

ser definitivamente preservados. 

E) Constituem-se como documentos que não estão sendo usados no cotidiano nos órgãos produtores, por 

razões de interesse administrativo. 

 
30. Assinale a alternativa que corresponde unicamente aos métodos de organização e classificação utilizados 

em arquivos. 

A) Gênero, grau de utilização, natureza do assunto e ideologia das organizações   

B) Alfabético, geográfico, numérico simples, numérico cronológico e ideográfico. 

C) Natureza anatômica, fisiológica e botânica dos assuntos, ideografia e tipo de registro. 

D) Identificação administrativa, origem, normativa, categorias diplomáticas e burocráticas. 

E) Espécie, registro documental, intensidade do assunto, cromográfica e classificação jurídica.  
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31. Com relação aos documentos arquivísticos digitais a serem transferidos ou recolhidos às instituições 

públicas é correto afirmar: 

A) Deverão ser analisados segundo o estado da arte, conforme o previsto na tabela periódica e destinação 

de documentos, aprovados pelas instituições arquivísticas na sua esfera de competência e de acordo 

com a legislação regional. 

B) Deverão ser previamente identificados, classificados, avaliados e destinados, conforme o previsto na 
tabela de temporalidade e destinação de documentos, aprovados pelas instituições arquivísticas na sua 

esfera de competência e de acordo com a legislação vigente. 

C) Deverão ser organizados ordem alfabética e inseridos em arquivos de metal, conforme o previsto na 

legislação internacional vigente de destinação de documentos, aprovados pelas instituições arquivísticas na 
sua esfera de competência legal. 

D) Deverão ser catalogados, fichados e armazenados em pastas suspensas, conforme o previsto no 

Decreto Lei Nº 200 e destinação de documentos, aprovados pelas instituições arquivísticas na sua 

esfera de competência e de acordo com a legislação local.  
E) Deverão ser indexados utilizando o DeCS, conforme o previsto na tabela temporal e destinação de 

documentos, aprovados pelas instituições arquivísticas na sua esfera de competência e de acordo com 

a legislação estadual.   

 
32. Para atender as exigências advindas da produção de documentos  eletrônicos e/ou digitais o CONARQ 

estabeleceu uma especificação de requisitos que visam garantir confiabilidade, autenticidade e 

acessibilidade do sistema de gestão arquivística. Assinale a alternativa referente a essa especificação. 

A) e-ARQ. 

B) SIGAD. 

C) ISAAR. 

D) ISADG. 

E) SIGAA. 

 
33. Assinale a alternativa que corresponde a um conjunto de procedimentos e operações técnicas característicos 

do sistema de gestão arquivística de documentos, processado por computador.  

A) SIGAD. 

B) ABNT. 

C) SIAB. 

D) SIBI.  

E) ISO. 

 
34. A avaliação de documentos arquivísticas consiste em identificar valores e definir prazos de guarda para 

os documentos de arquivo, independentemente de seu suporte. Dentre os objetivos da avaliação se 

destacam: 

A) Acompanhamento dos trabalhos de organização, racionalização e controle de qualidade.  

B) Redução da massa documental, eficiência administrativa e liberação de espaço físico. 

C) Elaboração da tabela de temporalidade, supervisão para padronização dos documentos e gestão arquivística. 

D) Coordenação, orientação e proposição de critérios de controle de gestão de arquivos nas organizações. 

E) Colaboração no planejamento das tabelas auxiliares, preparação de relatórios e preservação 

documental.  
 

35. Assinale a alternativa que apresenta alguns propósitos da descrição arquivística. 

A) Desenvolver ações que venham contribuir para a elaboração da missão e dos objetivos da organização. 

B) Elaborar o manual de atividades para servir de padrão e de políticas nas organizações de arquivos. 

C) Planejar e colocar em prática as ações de preservação de arquivos de modo a facilitar a elaboração de 

estatísticas. 

D) Avaliar as condições das idades dos arquivos a fim de promover o descarte e novas seleções de 

documentos. 
E) Promover o acesso a materiais arquivados por meio de uma descrição que possa ser recuperado, no 

mínimo, por proveniência. 
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36. A assertiva “[...] deve respeitar a classificação de origem, apenas admitindo-se algumas adaptações no 

caso dos documentos recolhidos sistematicamente”,  refere-se ao:    

A) Tombo. 

B) Registro. 

C) Arranjo. 

D) Conteúdo. 

E) Inventário. 

 
37. Para que os documentos possibilitem a constituição de um fundo é necessário que: 

A) A entidade produtora seja administrativa e juridicamente consolidada.  

B) Haja uma divisão interna do arquivo, com resumo das várias funções. 

C) O inventário de pesquisa faça uma descrição analítica dos documentos. 

D) Um catálogo de fichas permita as intercalações necessárias aos acervos. 

E) Seja feita uma análise ou partição diplomática para compreensão do arquivo. 

 
38. Conforme a Society of American Archivists (2002), propósito da descrição arquivística é: o de 

identificar, gerenciar, estabelecer controle intelectual, localizar, explicar o acervo arquivístico e 

promover o acesso. Assinale a alternativa que contém instrumento de descrição de arquivos. 

A) ISAAR (CPF).  

B) AFNOR. 

C) KSOM. 

D) ITCL. 

E) IEE. 

 
39. No Glossário de Descrição Arquivística a proveniência diz respeito: 

A) O organismo ou grupo de pessoas identificado por um nome próprio e que age, ou pode agir, como 

uma entidade. Pode incluir um indivíduo agindo enquanto pessoa coletiva.   

B) A pessoa coletiva, família ou pessoa singular que produziu, acumulou e/ou conservou documentos de 

arquivo no decurso das suas atividades, incluindo registros de autoridade. 
C) A informação adicionada a um elemento de descrição para ajudar a identificação, compreensão e/ou 

utilização do registro de autoridade, independentemente se for civil ou militar.  

D) Relação entre os documentos de arquivo e as pessoas coletivas ou singulares que os produziram, 

acumularam e/ou conservaram e os utilizaram no decurso das suas atividades. 
E) A forma autorizada do nome de uma entidade combinada com outros elementos de informação que 

identificam e descrevem essa entidade, podendo remeter para outros registros de autoridade relacionados.  

 
40. Assinale a alternativa que apresenta os instrumentos de pesquisa no contexto dos arquivos. 

A) Autor, título, editora e data. 

B) Efemérides, reálias, selos e gravuras. 

C) Guias, inventários, catálogos, índices.  

D) Almanaques, normas, glossários e data. 

E) Bibliografias, dicionários, atlas e mapas. 

 

41. A NOBRADE não é uma mera tradução das normas ISAD(G) e ISAAR(CPF), ao contrário, seu objetivo 

consiste na adaptação das normas internacionais à realidade brasileira e prevê seis princípios de 

descrição para documentos arquivísticos, quais sejam: 

A) Princípios cronológicos, sistema de arranjo, condições de reprodução, sigilo e índice sistemático. 

B) Inventário cronológico, guias de pesquisa, normas de padronização, termo de cessão e reprografia. 

C) Tipo de papel, imagens topográficas, polimorfismos culturais, localização física e voluminosidade. 

D) Conteúdo programático, avaliação, eliminação, idade, classificação e temporalidade do documento. 

E) Acervo da entidade custodiadora, fundo ou coleção, seção, série, dossiê ou processo e item documental. 
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42. As tradições de estudos de usos e de usuários estão bem presentes no contexto da Biblioteconomia. 

Entretanto, no âmbito da Arquivística, ainda são insipientes, porém a literatura já aponta que nesse área 

os estudos podem observar os seguintes aspectos: 

A) As metodologias de avaliação sobre o tempo de deslocamento dos usuários nos arquivos permanentes. 

B) Modelos estatísticos para a efetivação das avaliações de usos do acervo conforme as edições dos 

documentos.  
C) Metadados normalizados dos autores, assuntos e autoria dos documentos adquiridos para a guarda 

permanente.  

D) Necessidades de recursos financeiros e padronização dos instrumentos de pesquisa dos arquivos das 

organizações.  

E) As necessidades informacionais dos usuários e grau de facilidade de uso dos instrumentos de 

recuperação da informação por parte dos usuários.  
 

43. O planejamento envolve o levantamento e a análise da realidade institucional, o estabelecimento das 

diretrizes e procedimentos a serem cumpridos pelo órgão ou entidade, o desenho do sistema de gestão 
arquivística de documentos e a elaboração de instrumentos e manuais. Para tanto, algumas ações são 

necessárias, destacando-se entre elas: 

A) Identificação e registro dos atos normativos, legislação, regimento e regulamento a fim de identificar 

os elementos intrínsecos da forma documental e nas anotações dos documentos. 

B) Estabelecimento dos fluxos de trabalho relativos aos servidores, construção dos tesauros e dos 

cabeçalhos de assuntos bem como o estabelecimento de normas de conduta dos horários do arquivo. 
C) Elaboração de projetos relativos a aquisição de materiais, equipamentos e mobiliários, assim como a 

contratação de recursos humanos, para o trabalho com os usuários deficientes.  

D) Mapeamento dos relatórios e documentos cartoriais da instituição e transferência para o arquivo intermediário 

de modo a estruturar o fundo documentário da organização com as devidas políticas de restauro. 

E) Definição da infraestrutura para armazenamento dos documentos, compreendendo a área física, 

mobiliários e acessórios e definição dos metadados a serem criados no momento da produção do 
documento e ao longo do seu ciclo de vida. 

 

44. O enunciado “o conjunto de premissas, decisões e ações - produzidas pelo Estado e inseridas nas agendas 
governamentais em nome do interesse social – que contemplam os diversos aspectos (administrativo, 

legal, científico, cultural, tecnológico, etc.) relativos à produção, ao uso e à preservação da informação 

arquivística de natureza pública e privada”, refere-se a: 

A) Política pública arquivística. 

B) Política científica e tecnológica. 

C) Política de documentos digitais. 

D) Política de edição de periódicos. 

E) Política de publicações de livros. 

 
45. No Brasil, existem várias instituições arquivísticas, entre as quais se destacam:   

A) Museu Nacional e Instituto de Física. 

B) Biblioteca Nacional e Museu do Ipiranga. 

C) Conselho Nacional de Arquivo e Arquivo Nacional. 

D) Biblioteca Mário de Andrade e Instituto de Computação. 

E) Museu da Ciência e  Instituto Nacional de Tecnologia. 

 

46. A Portaria Nº  92, de 23 de setembro de 2011, em seu Art. 1º aprova:   

A) A Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos nos órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal. 

B) Os Arquivos do Poder Executivo, dos Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, como 
sendo Arquivos Federais. 

C) A inserção de documentos digitais em programas de gestão arquivística de documentos dos órgãos e 

entidades integrantes do SINAR. 

D) O Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo 

relativos às Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). 
E) As políticas públicas para os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de 

caráter público, por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de 

suas atividades. 

http://www.int.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/item/6433-avalia%C3%A7%C3%A3o-de-pr%C3%B3teses-mam%C3%A1rias-%C3%A9-inclu%C3%ADda-no-escopo-de-ensaios-acreditados-do-int
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47.  Assinale a resolução do CONARQ que dispõe sobre a inserção dos documentos digitais em programas de 

gestão arquivística de documentos dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos. 

A) Resolução do CONARQ n. 4, de 28 de março de 1996. 

B) Resolução do CONARQ n. 7, de 20 de maio de 1996. 

C) Resolução do CONARQ n. 10, de 16 de julho de 2004. 

D) Resolução do CONARQ n. 14, de 24 de outubro de 2001. 

E) Resolução do CONARQ n. 20, de 16 de julho de 2004. 

 
48. O meio mais adequado de preservação documental, consolidada no meio arquivístico, por ser uma 

tecnologia estalecida e estável que possui padrões de técnicas internacionais entre outros atributos. 
Assinale a alternativa referente ao suporte de preservação documental. 

A) Pendrave 

B) Microfilme 

C) Disquete  

D) CD-Rom 

E) Papel 

 
49. Conforme a Carta para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital, do Conselho Nacional de 

Arquivos, deve observar: 

A) Nível de funcionamento do magnetismo do Software. 

B) As rotinas de migração e verificação dos formatos. 

C) Marca específica do fornecedor de Hardware.  

D) A quantidade de ondas eletromagnéticas. 

E) Fragilidade intrínseca do armazenamento digital. 

 
50. O acervo arquivístico é susceptível a sofrer influência dos fatores ambientais e biológicos que 

contribuem para a degradação dos documentos. Assinale a alternativa que contempla os fatores 

biológicos. 

A) Poeira e salinidade. 

B) Vandalismo e clipe. 

C) Fungos e ataques de inseto. 

D) Temperatura e umidade relativa. 

E) Radiação da luz e qualidade do ar. 

 
51. Em arquivos, são utilizados alguns procedimentos referentes ao controle dos fatores ambientais; 

manuseio e procedimentos de armazenagem; exposição; transporte e uso; manejo integrado de pragas; 
preparo e resposta a situações de emergência; gerenciamento de riscos e reformatação/duplicação quando 

o objetivo é a conservação do original. Esse texto refere-se a 

A) Políticas e procedimentos de guarda arquivística. 

B) Políticas e procedimentos de aquisição de documentos. 

C) Políticas e procedimentos de conservação preventiva. 

D) Políticas e procedimentos de desenvolvimento de acervo. 

E) Políticas e procedimentos de preservação de acervo. 

 
52. Assinale a alternativa referente às técnicas de reprodução dos documentos arquivísticos. 

A) Xerox e carbonagem. 

B) Datilografia e fotocópia. 

C) Micrografia e policromia. 
D) Pigmentação microcromia. 

E) Microfilmagem e digitalização. 
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53. De acordo com as recomendações do Conselho Nacional de Arquivos o processo de captura digital, a partir 

dos documentos originais, deverá, necessariamente, gerar representantes digitais de alta e baixa resoluções, 

denominados respectivamente matrizes e derivadas. Com relação a Matriz digital é correto afirmar:  

A) Devido a fragilidade dos documentos arquivísticos originais a captura digital resulta sempre das fotocópias.  

B) Os dados bibliográficos descrevem as características do representante digital do processo de captura. 

C) Nas derivadas de acesso o tratamento verbal da imagem é feito a fim de permitir melhor visualização 

ou impressão. 
D) O armazenamento deverá ser feito em ambiente altamente protegido e fora dos sistemas e redes de 

dados para acesso remoto.  

E) Recomenda-se que na captura de imagem onde não há gradação entre o claro e o escuro deve ser 

utilizado Bi-dimensional.  

 
54. Com relação a Diplomática é correto afirmar: 

A) É um ato pelo qual uma instituição, em geral  conselho, assessora um rei ou presidente. 

B) Especifica a forma de certificado emitido por autoridade competente, de direitos ou confirma certos atos.  

C) Corresponde a uma manifestação de opinião, conceito, resolução ou observação passada por pessoa física. 

D) Refere-se à disciplina que tem como objetivo o estudo da estrutura formal e da autenticidade dos 
documentos. 

E) Trata-se de um documento que estabelece a convenção pela qual, duas ou mais partes se obrigam a 

fazer alguma coisa.  

 
55. O conjunto dos elementos externos e internos é o que dá ao documento arquivístico, independentemente 

se analógico ou digital, o aspecto que corresponde à sua natureza diplomática e jurídica, isto é, à sua 
função, segundo as regras e os usos da instituição que o estabelece. Em que concerne aos elementos 

internos, é correto afirmar: 

A) Concernem as propriedades e as forças que regem o ato de natureza legislativa que foi expedido pelos 

poderes judiciário, legislativo e executivo e tem por objetivo regulamentar uma lei.  

B) Dizem respeito aos documentos públicos, a exemplo da bula papal, como dispositivo normativo 

descendente utilizado no papado para normalizar as ações do pontificado em seu exercício.  
C) Tratam-se de elementos intrínsecos, substantivos ou de substância que têm a ver com o conteúdo 

substantivo, seu assunto propriamente dito, bem como com a natureza da sua proveniência e função. 

D) Especificam a garantia de verdade de um fato, estado de coisas, ou o bom estado ou funcionamento de 

um objetivo/equipamento sendo a distribuição de competências estabelecida pelo poder público.  

E) Referem-se ao espaço; o volume que o documento ocupa; sua quantidade; o suporte (material sobre o 
qual as informações são registradas, como papel, pergaminho, filme, disco óptico, disco magnético, 

fita magnética etc.). 

 
56. O texto do documento diplomático é a união de três partes:  o protocolo inicial, o texto propriamente dito 

e o protocolo final.  Com relação ao protocolo inicial é correto afirmar: 

A) Estrutura-se pela subscrição, datação, assinatura e percepção. 

B) É constituído por invocação, titulação, direção e saudação. 

C) Refere-se ao preâmbulo, notificação, dispositivo e sanção. 

D) Concerne a exposição, corroboração, cláusulas e edição. 

E) Execução, cronologia, tipificação e disposição. 

 
57. A teoria da tipologia documental, embora ainda seja considerada nova, tem-se mostrado vantajosa nos 

vários seguimentos do processamento documental. Na tipologia documental, cuja análise é pautada no 

Princípio da Proveniência, deve-se verificar:  

A) A classificação e os arranjos arquivísticos facilitam o entendimento da composição das séries.  

B) A expressão diplomática corresponde realmente ao ato jurídico-administrativo para o qual ele foi pensado. 

C) A tramitação e os procedimentos de gestão corresponderam à expressão diplomática, do ato implícito.  

D) No serviço aos usuários a identificação dos tipos documentais traz informações exteriores ao próprio 

documento. 
E) Os procedimentos de gestão são sempre os mesmos, quando se dá a tramitação isolada dos 

documentos isolados. 
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58. Tem como uma de suas finalidades auxiliar a recuperação de todos os documentos arquivísticos 

relacionados a uma determinada função ou atividade.  Estamos falando de: 

A) Arquivamento. 

B) Classificação. 

C) Precaução. 

D) Restrição. 

E) Anotação. 

 
59. Do mesmo modo como acontece nas bibliotecas, os arquivos também criaram as Linguagens documentárias, 

destacando-se entre elas: 

A) Manuais e léxicos. 

B) Dicionários e Glossários. 

C) Bibliografias e Protocolo. 

D) Thesaurus e Classificação. 

E) Catálogos de assuntos e topográficos. 

 

60. Os arquivos permanentes devem propor ações que vão além das competências precípuas dessas 
organizações, para que elas possam ser percebidas como um bem cultural, social, popular e da 

comunidade, pois, seus acervos guardam as atividades e a história das localidades onde estão inseridos. 

Entre essas ações, destacam-se: 

A) Os manifestos, instituições normativas e de precatórias. 

B) Os serviços de difusão cultural, editoriais e de assistência educativa. 

C) Os serviços de representação, inventário e as bases de dados internas.  

D) As normas técnicas, protocolos e cartas régias dos arquivos correntes. 

E) O tratamento, a normalização e coleta de documentos nas comunidades. 
 


