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64. Os procedimentos de recebimento, registro, distribuição e movimentação de documento de 
arquivo são realizados, em regra, pelo setor de arquivamento intermediário. 

FALSA. Os procedimentos citados são rotinas de protocolo e não de arquivo intermediário. 

Ressalto ainda que, o Protocolo e uma atividade da fase corrente. 

Falamos sobre essas rotinas e em qual fase está inserido o Protocolo tanto no curso completo 
quanto nas aulas em exercícios, estão lembrados? 

No Gran Dicas deste sábado (presencial) essa matéria foi revisada também! 

  

65. É possível verificar que um documento de arquivo foi bem acondicionado quando ele está 
embalado adequadamente, de acordo com seu suporte físico. 

VERDADEIRA. 

O acondicionamento refere-se a embalagem utilizada para a guarda do documento. 

Segundo o CONARQ, “a escolha deverá ser feita observando-se as características físicas e a 
natureza de cada suporte”. 

66.  Em uma agência reguladora, como a ANVISA, por exemplo, os documentos que compõem o 
arquivo do setor de trabalho são aqueles produzidos e (ou) recebidos no desenvolvimento de 
atividades administrativas da agência. 

VERDADEIRA. 

Os documentos produzidos e recebidos por pessoa física ou jurídica (como a Anvisa, por exemplo) 
no desenvolvimento de suas atividades (organicidade) gera arquivo. 

Não há erro quando o examinador usa “produzidos e (ou) recebidos”. Em muitas questões de 
provas anteriores ele já fez isso. Inclusive, nós a resolvemos no curso Online. Estão lembrados? No 
Gran Dicas presencial deste sábado tinha uma questão assim também! 



 
 

 

 

Segue o texto da Lei 8159/91, Art. 2º “ Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos 
de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e 
entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa 
física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. 

67.     De acordo com a Lei de Acesso à Informação, o acesso a dados contidos em documento 
classificado como reservado poderá ser restringido por até cinco anos. 

VERDADEIRA. 

Na Lei 12.527/11, especificamente no Art.24, inciso III, nos diz que a informação classificada como 
reservada tem prazo máximo de restrição de acesso por 5 anos. 

68.     A aplicação da tabela de temporalidade resulta na definição do destino final dos 
documentos de arquivo, que pode ser a guarda corrente ou intermediária. 

A Tabela de Temporalidade tem 04 campos: Assunto, prazo de guarda, destinação final e 
observações. 

No campo “prazo de guarda” são definidos os prazos para o documento permanecer nas fases 
corrente e intermediária”. No campo destinação final é informado se o documento será eliminado 
ou guardado de forma permanente. Portanto, a destinação final só pode ser: eliminação ou guarda 
permanente e não guarda corrente e intermediária. 

Esse assunto foi abordado nas aulas online e no Gran Dicas presencial deste sábado! 

69. Na gestão de documentos, a atividade arquivística de classificação atribui ao documento um 
código representativo do seu conteúdo informativo. 

VERDADEIRA. 

No item 6.2.1 do e-ARQ Brasil, temos a seguinte orientação: Classificação é o ato ou efeito de 
analisar e identificar o conteúdo dos documentos arquivísticos e de selecionar a classe sob a qual 
serão recuperados. Essa classificação é feita a partir de um plano de classificação elaborado pelo 
órgão ou entidade e que pode incluir ou não a atribuição de código aos documentos. A 
classificação determina o agrupamento de documentos em unidades menores (processos e 
dossiês) e o agrupamento destas em unidades maiores, formando o arquivo do órgão ou 
entidade. Para isso, deve tomar por base o conteúdo do documento, que reflete a atividade que o 
gerou e determina o uso da informação nele contida. A classificação também define a organização 
física dos documentos, constituindo-se em referencial básico para sua recuperação. 

Na Resolução 14 do Conarq temos que: A classificação por assuntos é utilizada com o objetivo de 
agrupar os documentos sob um mesmo tema, como forma de agilizar sua recuperação e facilitar 



 
 

 

 

as tarefas arquivísticas relacionadas com a avaliação, seleção, eliminação, transferência, 
recolhimento e acesso a esses documentos, uma vez que o trabalho arquivístico é realizado com 
base no conteúdo do documento, o qual reflete a atividade que o gerou e determina o uso da 
informação nele contida. 

Ainda nesta resolução temos que: a CODIFICAÇÃO consiste na atribuição do código 
correspondente ao assunto de que trata o documento. 

A classificação foi tema abordado na nossa aula do Gran Cursos Online. 

70. Para garantir eficiência e racionalidade ao processo de organização, os procedimentos 

arquivísticos devem ser sequenciados de maneira que a digitalização dos documentos do 
arquivo intermediário seja realizada antes da aplicação da tabela de temporalidade. 

FALSA. 

A digitalização pode ser feita a qualquer momento (em qualquer fase). 

 Além disso, a aplicação da Tabela de Temporalidade ocorre já na fase corrente. Desta forma, a 
identificação dos arquivos correntes, intermediários e permanentes só é possível mediante a 
aplicação da Tabela de Temporalidade. Sendo assim, fica incoerente falar que a digitalização na 
fase intermediária tem que ser realizada antes da aplicação da Tabela de Temporalidade. 

Esse assunto foi abordado nas aulas online e no Gran Dicas presencial deste sábado!  
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