
Cargo: ARQUIVISTA – Nível E 
 
QUESTÃO 25 
 
NÃO PROCEDE O RECURSO DO CANDIDATO. 
No enunciado da questão não solicitamos ordem seque ncial e sim reunidos que identificassem as 
situações . 
FONTE: CONARQ. Resolução  n° 10, de 06 de dezembro de 1999 – Anexo 1 
 
De acordo com a Resolução nº 10, de 6 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a adoção de símbolos ISO 
nas sinaléticas a serem utilizadas no processo de microfilmagem de documentos arquivísticos, identifique 
os símbolos obrigatórios a serem microfilmados junto com os documentos, nas seguintes situações : 
numeração incorreta, texto deteriorado, páginas e/ou números em falta, original ilegível. 
 

 
      I                      II                      III                     IV                      V 

 
Assinale a alternativa cujos itens reunidos  identificam corretamente os símbolos.  
(A) I, II, III e IV.  
(B) II, IV e V.  
(C) I, II, III e V. 
(D) I, II, IV e V. 
(E) II, III, IV e V.  
 
GABARITO: A alternativa CORRETA é a “E”. 
 
 
 
QUESTÃO 29 
 
NÃO PROCEDE O RECURSO DO CANDIDATO. 
A questão foi elaborada de acordo com o Dicionário de Terminologia Arquivística, logo a resposta 
correta é o que está no Dicionário. 
FONTE: DICIONÁRIO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 2005. pág. 
68 
 
O processo de destruição ou inibição da atividade de microorganismos nos documentos denomina-se 
(A) desinfestação.  
(B) higienização.  
(C) desacidificação. 
(D) desinfecção.  
(E) foliação. 
 
GABARITO: A alternativa CORRETA é a “D”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 30 
 
NÃO PROCEDE O RECURSO DO CANDIDATO. 
Todos os instrumentos de pesquisa são, em essência,  obras de referência, logo Edição de fontes é 
um instrumento de pesquisa. 
Fonte: BELLOTTO , Heloisa Liberalli. ARQUIVOS PERMANENTES:  tratamento documental. 2 ed. Revis. e. 
Ampl. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2004. Pág. 180 
 
Segundo Bellotto (2004), o instrumento de pesquisa que publica os documentos na íntegra denomina-se  
(A) edição de fontes. 
(B) catálogo seletivo.  
(C) inventário.  
(D) guia.  
(E) catálogo. 
 
GABARITO: A alternativa CORRETA é a “A”. 
 
 
 
QUESTÃO 36 
 
NÃO PROCEDE O RECURSO DO CANDIDATO. 
O enunciado da questão em nenhum momento refere-se sobre a passagem dos documentos de uma 
fase para outra. 
A questão apenas refere-se sobre o que significa a segunda fase dentro do Ciclo Vital do 
documento. 
Fonte: BELLOTTO , Heloisa Liberalli. ARQUIVOS PERMANENTES : tratamento documental. 2ª ed. rev. e  
ampl. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2004. pág. 24 
 
“No universo da administração e da história reside a própria razão de ser dos arquivos públicos na sua 
característica dinâmica: a do ciclo vital dos documentos” (BELLOTTO, 2004). Neste contexto, em relação à 
segunda fase do ciclo vital, é correto afirmar que  
(A) a operação denominada recolhimento conduz os papéis a um local de preservação definitiva. 
(B) é a fase em que os papéis já ultrapassam seu pr azo de validade jurídico-administrativo, mas 
ainda podem ser utilizados pelo produtor. 
(C) a permanência de tais documentos neste tipo de arquivo depende de sua tipologia/função. (D) nesta 
fase, os documentos, por serem de valor primário, devem ser classificados de acordo com as funções 
administrativas. 
(E) nesta fase, a documentação deve ser guardada de forma permanente, permitindo consultas locais. 
 
GABARITO: A alternativa CORRETA é a “B”. 
 
 
 
QUESTÃO 43 
 
NÃO PROCEDE O RECURSO DO CANDIDATO. 
Segundo a autora citada, em relação ao documento el etrônico, há uma característica diferenciadora 
dos documentos convencionais. 
Fonte: RONDINELLI, Rosely Curi. Gerenciamento arquivístico de documentos eletrônicos: uma abordagem 
teórica da disciplina arquivística contemporânea. Rio de Janeiro, FGV, 2002. pág. 56 
 
Segundo Rondinelli (2002), o suporte é um elemento comum ao documento convencional e eletrônico. 
Todavia, em relação ao documento eletrônico é correto afirma que o 
(A) suporte magnético ou óptico é uma parte física separada do conteúdo. 
(B) suporte e o conteúdo são inseparáveis. 
(C) suporte é um elemento significativo. 
(D) suporte é o elemento gerador do documento. 
(E) suporte reflete o contexto jurídico – administrativo. 
 
GABARITO: A alternativa CORRETA é a “A”. 
 
 



QUESTÃO 47 
 
O recurso do candidato procede, pois infelizmente a  questão coincide com a questão 40 do 
concurso da Universidade Federal do Sul e Sudeste d o Pará. 
QUESTÃO ANULADA. 
 
 
 
QUESTÃO 50 
 
O enunciado da referida questão não está totalmente  igual a questão 43 do Concurso da 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará mas é  muito semelhante. 
Tendo em vista a lisura do concurso, concordamos co m a anulação da questão. 
QUESTÃO ANULADA. 


