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Questão Resposta Argumentação 

25 B 

A questão refere-se à Resolução nº 10, de 6 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a adoção de símbolos ISO nas sinaléticas utilizados nos 
procedimentos de microfilmagem, a qual requer uma alternativa cujos itens reunidos sejam identificam corretamente. O gabarito 
considerou a alternativa (E) correta. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca, requer a ponderação visto que a 
ordem sequencial das figuras elencadas não corresponde ao anunciado da questão.  De acordo com a Resolução nº 10 de 06 de dezembro 
de 1999, o símbolo de numeração incorreta refere-se á figura V, do mesmo modo que o símbolo repetição de imagem refere-se à figura I. 
Assim sendo nenhuma das alternativas apresenta resposta correta. Requer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a 
promover a anulação da questão. 
 
Obs: Em virtude do sistema não permite o envio do recurso sem a escolha de uma alternativa. 

29 A 

De acordo com o Dicionário de Terminologia Arquivística o processo de destruição ou inibição de MICROORGANISMOS nos documentos 
ocorrem através da DESINFECÇÃO, porém estudos feitos pelo Conservador/Restaurador e Cientista da Informação Stephan Schafer e 
publicado na Revista da Associação Paulista de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais (em anexo) existem métodos alternativos, 
atóxicos e manejo  de DESINFESTAÇÃO que tem resultados positivos no combate tanto de PRAGAS quanto MICROORGANISMOS. De acordo 
com o estudo um dos principais agentes de degradação (pragas e microrganismos) são controlados e destruídos através da eliminação de 
oxigênio; poluentes e umidade; armazenamento sob baixa temperatura; longe da luz. Sendo assim o processo de DESINFESTAÇÃO tendo 
efeito tanto no combate de pragas quanto de microrganismos, logo a questão teria duas opções corretas. Para tanto, solicita-se a 
ANULAÇÃO da questão em debate, uma vez que existem duas alternativas corretas (alternativa A e D)  
 
 
 
fonte consultada: http://www.stephan-schafer.com/pdfs/artigo_Anoxia_ABER.pdf 

29 A 

Estudos feitos pelo Conservador/Restaurador e Cientista da Informação Stephan Schafer e publicado na Revista da Associação Paulista de 
Conservadores e Restauradores de Bens Culturais (em anexo) existem métodos alternativos, atóxicos e manejo  de DESINFESTAÇÃO que 
tem resultados positivos no combate tanto de PRAGAS quanto MICROORGANISMOS. 
 
fonte: http://www.stephan-schafer.com/pdfs/artigo_Anoxia_ABER.pdf 



Universidade Federal do Pará 
Centro de Processos Seletivos 
Edital Nº 72/2015 - UFPA 
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 
Nível de classificação: E 
Cargo: Arquivista 
Recursos da prova objetiva: questões específicas 
 

30 B 

A questão presente cabe recurso tendo em vista que a Edição de Fontes não é considerada um instrumento de pesquisa segundo pede no 
título da questão. A Edição de Fontes se trata de um instrumento de referencia, onde essa prática era muito comum geração de 
historiadores-arquivistas que reuniam tematicamente os documento, o que fica bastante claro em alguns textos arquivísticos, como o 
Manual de Instrumento de Descrição Documental da Antonia Heredia Herrera. O Dicionário de Terminologia Arquivista mais atualizado trás 
o conceito de Instrumento de Pesquisa, bem como os instrumentos de pesquisa utilizados nos Arquivos Permanentes, conforme segue a 
cópia da definição: 'Meio que permite a  identificação, localização ou a consulta a documentos ou informações neles contidas. Expressão 
normalmente empregada em  arquivos permanentes(2) arquivos permanentes(2). arquivos permanentes(2) Ver também catálogo, guia, 
índice, inventário, listagem descritiva do acervo, repertório e tabela de equivalência 
'http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/Media/publicacoes/dicionrio_de_terminologia_arquivstica.pdf 

30 B 

A Edição de Fontes se trata de um instrumento de referencia e não um instrumento de pesquisa como pede no título da questão. Inclusive 
O Dicionário de Terminologia Arquivista mais atualizado trás o conceito de Instrumento de Pesquisa, bem como os instrumentos de 
pesquisa utilizados nos Arquivos Permanentes, conforme segue a cópia da definição: Meio que permite a  identificação, localização ou a 
consulta a documentos ou informações neles contidas. Expressão normalmente empregada em  arquivos permanentes(2) arquivos 
permanentes(2). arquivos permanentes(2) Ver também catálogo, guia, índice, inventário, listagem descritiva do acervo, repertório e tabela 
de equivalência  
 
 
 
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/Media/publicacoes/dicionrio_de_terminologia_arquivstica.pdf 
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30 B 

A Edição de Fontes se trata de um instrumento de referencia, inclusive o Manual de Instrumento de Descrição Documental da Antonia 
Heredia Herrera explica um pouco sobre essa diferença entre instrumento de referencia e instrumento de pesquisa. O Dicionário de 
Terminologia Arquivista mais atualizado trás o conceito de Instrumento de Pesquisa, bem como os instrumentos de pesquisa utilizados nos 
Arquivos Permanentes, conforme segue a cópia da definição: Meio que permite a  identificação, localização ou a consulta a documentos ou 
informações neles contidas. Expressão normalmente empregada em  arquivos permanentes(2) arquivos permanentes(2). arquivos 
permanentes(2) Ver também catálogo, guia, índice, inventário, listagem descritiva do acervo, repertório e tabela de equivalência . Logo se 
pede a anulação por se pedir no enunciado um instrumento de pesquisa ao invés de um instrumento de referencia. 

36 A 

A questão apresenta um contexto em que se pede para encontrar a alternativa correta a respeitos da Segunda Fase do Ciclo Vital 
(Intermediário), porém tendo em vista a leitura dos itens se percebe que existem duas respostas que se encontram corretas. A LETRA A diz 
que a operação denominada recolhimento conduz os papeis a um local de preservação definitiva: arquivo permanente (CORRETO). Logo 
ação do Recolhimento também ocorre no ARQUIVO INTERMEDIÁRIO e o leva para o ARQUIVO PERMANENTE, então conforme o conceito 
adotado pelo Arquivo Nacional 'Reconhece-se como transferência a passagem dos documentos do arquivo corrente para o arquivo 
intermediário e, como recolhimento, o deslocamento dos documentos do arquivo intermediário para o arquivo permanente (ARQUIVO 
NACIONAL, 2005; CONARQ, 2004; PAES, 2005).', tem se a certeza de que a ação de Recolhimento trata-se de Arquivo Intermediário, logo a 
alternativa estaria correta também.Porém, como as alternativas A e B tem um conceito correto acerca do segundo ciclo vital, temos duas 
alternativas corretas. Portanto solicita-se a anulação da questão. 

36 A 

A questão em debate apresenta duas alternativas corretas, tendo em vista que enunciado pede respostas relativas ao Arquivo 
Intermediário. Logo a alternativa A que fala sobre a ação de RECOLHIMENTO que se é feita no Arquivo Intermediário, logo também estaria 
correta em conjunto com a letra B. 
 
Portanto pede-se ANULAÇÃO da questão. 
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36 A 

O Arquivo Nacional reconhece-se como transferência a passagem dos documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário e, 
como recolhimento, o deslocamento dos documentos do arquivo intermediário para o arquivo permanente (ARQUIVO NACIONAL, 2005; 
CONARQ, 2004; PAES, 2005).' Logo como a questão presente pede a alternativas que falem acerca do Arquivo Intermediário, porém a 
mesma possui dois itens corretos, tendo em vista que o conceito de Recolhimento está correto e que o mesmo ocorre no Arquivo 
Intermediário, ocasionando sua passagem para o Permanente. Logo com duas alternativas corretas se pede a ANULAÇÃO da questão. 

43 C 

A presente questão elaborada trata de uma citação feita de acordo com o Livro da Rondinelli (2002), porém foi constatado que a questão 
apresenta duas alternativas que de acordo com a leitura do livro percebe-se que são corretas. A alternativa A apresenta um trecho retirado 
do livro em que se diz que suporte magnetico ou optico é uma parte fisica separada do conteudo, e está completamente certa. Porém a 
alternativa C, levando a leitura do livro compreende-se que está correta, pois mesmo a autora dizendo que nos documentos eletronico o 
suporte é apenas um 'carregador' não se pode dizer que ele não é significativo para os documentos convencionais e eletronico. E a autora 
mesmo explica isso logo mais abaixo quando ela fala de Conteúdo, onde ela afirma que 'para exisitr o documento arquivístico tem que estar 
fixado num suporte', logo como o suporte não seria um elemento SIGNIFICATIVO? Se sem o suporte não há documento arquivistico? Para 
tanto, solicita-se a ANULAÇÃO da questão em debate, uma vez que existem duas alternativas corretas (alternativa A e C) 

43 B 

A alternativa C levando em conta a leitura do livro chega-se a uma conclusão de que o suporte é um elemento significativo. A própria autora 
quando fala em Conteúdo ela afirma que 'para existir o documento arquivístico tem que estar fixado num suporte', logo como o suporte 
não seria um elemento SIGNIFICATIVO? Se sem o suporte não há documento arquivístico? Para tanto, solicita-se a ANULAÇÃO da questão 
em debate, uma vez que existem duas alternativas corretas (alternativa A e C) 

43 C 

como o suporte não seria um elemento SIGNIFICATIVO? Se sem o suporte não há documento arquivistico?A  autora fala de Conteúdo, onde 
ela afirma que 'para exisitr o documento arquivístico tem que estar fixado num suporte', logo  Para tanto, solicita-se a ANULAÇÃO da 
questão em debate, uma vez que existem duas alternativas corretas (alternativa A e C) 
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47 E 

Solicito anulação da referida questão, pois não se trata de uma questão inédita e não se enquadra no contexto de avaliação do certame. A 
cópia de questões já formuladas enseja SIM anulação da referida questão. Este Requerente percebeu que a questão 47 é, em quase sua 
totalidade, a cópia de uma questão (nº 40) da prova submetida pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará para o cargo de 
Arquivologia (Edital nº 51/2014). Inclusive, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul já pediu anulação total de um certame pelo 
fato de ter um grande quantitativo de questões copiadas em uma determinada prova de concurso. Também o Ministério Público do Mato 
Grosso do Sul já emitiu uma Recomendação no sentido de não aceitar cópias quase literais de questões anteriormente formuladas em 
concurso (RECOMENDAÇÃO MPF/PRM/DRS Nº 07/2010). A anulação do certame não vem ao caso, pois a simples anulação desta questão já 
credencia o órgão examinador perante um viés de lisura do certame, imparcialidade, moralidade e legalidade perante os parâmetros éticos 
e constitucionais.  
 
 
 
fonte: http://www.prms.mpf.mp.br/servicos/sala-de-imprensa/noticias/2010/08/1.21.001.000019-2010-41%20-%20robs%20-
%20recomendacao%20-%20ufgd%20-%20concurso%20hu%20-%20plagio.pdf  
 
 
 
http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_geral/mpf-rs-pede-anulacao-de-provas-para-vagas-de-medico-no-ghc 

47 D 

Foi percebido que a questão 47 é, em quase sua totalidade, a cópia de uma questão (nº 40) da prova submetida pela Universidade Federal 
do Sul e Sudeste do Pará para o cargo de Arquivologia (Edital nº 51/2014). O Ministério Público do Mato Grosso do Sul já emitiu uma 
Recomendação no sentido de não aceitar cópias quase literais de questões anteriormente formuladas em concurso (RECOMENDAÇÃO 
MPF/PRM/DRS Nº 07/2010). A anulação do certame não vem ao caso, pois a simples anulação desta questão já credencia o órgão 
examinador perante um viés de lisura do certame, imparcialidade, moralidade e legalidade perante os parâmetros éticos e constitucionais.  
 
 
 
fonte: http://www.prms.mpf.mp.br/servicos/sala-de-imprensa/noticias/2010/08/1.21.001.000019-2010-41%20-%20robs%20-
%20recomendacao%20-%20ufgd%20-%20concurso%20hu%20-%20plagio.pdf 
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47 E 

O Ministério Público do Mato Grosso do Sul já emitiu uma Recomendação no sentido de não aceitar cópias quase literais de questões 
anteriormente formuladas em concurso (RECOMENDAÇÃO MPF/PRM/DRS Nº 07/2010). Como foi constatado a questão presente se trata 
de uma cópia de uma prova da UNIFESSPA de 2014, logo de acordo com os fatos apresentados a mesma deverá ser ANULADA assim o órgão 
examinador mantém um viés de lisura do certame, imparcialidade, moralidade e legalidade perante os parâmetros éticos e constitucionais. 
fonte: http://www.prms.mpf.mp.br/servicos/sala-de-imprensa/noticias/2010/08/1.21.001.000019-2010-41%20-%20robs%20-
%20recomendacao%20-%20ufgd%20-%20concurso%20hu%20-%20plagio.pdf 

47 E 

Solicito anulação da referida questão, pois não se trata de uma questão inédita e não se enquadra no contexto de avaliação do certame. A 
cópia de questões já formuladas enseja SIM anulação da referida questão. Este Requerente percebeu que a questão 47 é, em quase sua 
totalidade, a cópia de uma questão (nº 60) da prova submetida pela Defensoria Publica do Estado do Tocantins para o cargo de Analista 
Arquivologia de 2012. Inclusive, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul já pediu anulação total de um certame pelo fato de ter 
um grande quantitativo de questões copiadas em uma determinada prova de concurso. Também o Ministério Público do Mato Grosso do 
Sul já emitiu uma Recomendação no sentido de não aceitar cópias quase literais de questões anteriormente formuladas em concurso 
(RECOMENDAÇÃO MPF/PRM/DRS Nº 07/2010). A anulação do certame não vem ao caso, pois a simples anulação desta questão já 
credencia o órgão examinador perante um viés de lisura do certame, imparcialidade, moralidade e legalidade perante os parâmetros éticos 
e constitucionais. fonte: http://www.prms.mpf.mp.br/servicos/sala-de-imprensa/noticias/2010/08/1.21.001.000019-2010-41%20-
%20robs%20-%20recomendacao%20-%20ufgd%20-%20concurso%20hu%20-%20plagio.pdf http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-
do-site/copy_of_geral/mpf-rs-pede-anulacao-de-provas-para-vagas-de-medico-no-ghc 
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50 A 

Solicito anulação da referida questão, pois não se trata de uma questão inédita e não se enquadra no contexto de avaliação do certame. A 
cópia de questões já formuladas enseja SIM anulação da referida questão. Este Requerente percebeu que a questão 50 é, em quase sua 
totalidade, a cópia de uma questão (nº 43) da prova submetida pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará para o cargo de 
Arquivologia (Edital nº 51/2014). Inclusive, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul já pediu anulação total de um certame pelo 
fato de ter um grande quantitativo de questões copiadas em uma determinada prova de concurso. Também o Ministério Público do Mato 
Grosso do Sul já emitiu uma Recomendação no sentido de não aceitar cópias quase literais de questões anteriormente formuladas em 
concurso (RECOMENDAÇÃO MPF/PRM/DRS Nº 07/2010). A anulação do certame não vem ao caso, pois a simples anulação desta questão já 
credencia o órgão examinador perante um viés de lisura do certame, imparcialidade, moralidade e legalidade perante os parâmetros éticos 
e constitucionais.  
 
 
 
fonte: http://www.prms.mpf.mp.br/servicos/sala-de-imprensa/noticias/2010/08/1.21.001.000019-2010-41%20-%20robs%20-
%20recomendacao%20-%20ufgd%20-%20concurso%20hu%20-%20plagio.pdf  
 
 
 
http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_geral/mpf-rs-pede-anulacao-de-provas-para-vagas-de-medico-no-ghc 

50 A 

Foi percebido que a questão 50 é, em quase sua totalidade, a cópia de uma questão (nº 43) da prova submetida pela Universidade Federal 
do Sul e Sudeste do Pará para o cargo de Arquivologia (Edital nº 51/2014). O Ministério Público do Mato Grosso do Sul já emitiu uma 
Recomendação no sentido de não aceitar cópias quase literais de questões anteriormente formuladas em concurso (RECOMENDAÇÃO 
MPF/PRM/DRS Nº 07/2010). A anulação do certame não vem ao caso, pois a simples anulação desta questão já credencia o órgão 
examinador perante um viés de lisura do certame, imparcialidade, moralidade e legalidade perante os parâmetros éticos e constitucionais. 
fonte: http://www.prms.mpf.mp.br/servicos/sala-de-imprensa/noticias/2010/08/1.21.001.000019-2010-41%20-%20robs%20-
%20recomendacao%20-%20ufgd%20-%20concurso%20hu%20-%20plagio.pdf 
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50 A 

O Ministério Público do Mato Grosso do Sul já emitiu uma Recomendação no sentido de não aceitar cópias quase literais de questões 
anteriormente formuladas em concurso (RECOMENDAÇÃO MPF/PRM/DRS Nº 07/2010). Como foi constatado a questão presente se trata 
de uma cópia de uma prova da UNIFESSPA de 2014, logo de acordo com os fatos apresentados a mesma deverá ser ANULADA assim o órgão 
examinador mantém um viés de lisura do certame, imparcialidade, moralidade e legalidade perante os parâmetros éticos e constitucionais.  
 
 
 
fonte: http://www.prms.mpf.mp.br/servicos/sala-de-imprensa/noticias/2010/08/1.21.001.000019-2010-41%20-%20robs%20-
%20recomendacao%20-%20ufgd%20-%20concurso%20hu%20-%20plagio.pdf 

50 B 

Solicito anulação da referida questão, pois não se trata de uma questão inédita e não se enquadra no contexto de avaliação do certame. A 
cópia de questões já formuladas enseja SIM anulação da referida questão. Este Requerente percebeu que a questão 50 é, em quase sua 
totalidade, a cópia de uma questão (nº 43) da prova submetida pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará para o cargo de 
Arquivologia (Edital nº 51/2014). Inclusive, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul já pediu anulação total de um certame pelo 
fato de ter um grande quantitativo de questões copiadas em uma determinada prova de concurso. Também o Ministério Público do Mato 
Grosso do Sul já emitiu uma Recomendação no sentido de não aceitar cópias quase literais de questões anteriormente formuladas em 
concurso (RECOMENDAÇÃO MPF/PRM/DRS Nº 07/2010). A anulação do certame não vem ao caso, pois a simples anulação desta questão já 
credencia o órgão examinador perante um viés de lisura do certame, imparcialidade, moralidade e legalidade perante os parâmetros éticos 
e constitucionais. 

 


