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QUESTÕES DE ARQUIVOLOGIA 
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97. A relação entre os documentos de um arquivo, a qual decorre das atividades da instituição 

que os tenha acumulado, constitui a organicidade dos documentos de arquivo. 

GABARITO: CERTO 

COMENTÁRIO: 

O item apresenta corretamente o conceito do princípio da organicidade, que fundamenta os 

documentos de arquivo e os diferencia dos documentos de biblioteca. 

98. Todo documento emitido pelo poder público ou por instituições de direito privado e que seja 

capaz de produzir efeitos de ordem jurídica na comprovação de um fato é um documento 

sigiloso. 

GABARITO: ERRADO 

COMENTÁRIO: 

Documento sigiloso é aquele que apresenta assunto de natureza restrita e que exige cuidados 

especiais no que se refere à sua custódia e divulgação, e não o que o item afirmou.  

99. Os documentos de arquivo recebidos pelo protocolo que sejam considerados ostensivos 

devem ser encaminhados diretamente ao destinatário, sem serem abertos ou registrados. 

GABARITO: ERRADO 

COMENTÁRIO: 

Na verdade, são os documentos sigilosos, e não os ostensivos, como afirma o item, que devem 

ser encaminhados diretamente ao destinatário sem serem abertos ou registrados. 

100. Os documentos de arquivo devem ser classificados pela função e atividade que tenham 

motivado a criação do documento. 

GABARITO: CERTO 

COMENTÁRIO: 

A classificação dos documentos, que consiste na sua análise a fim de separá-los por assunto, 

leva em consideração a função/atividade de cada documento. 
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101. A última etapa do processo de organização dos documentos de arquivo é o arquivamento, 

que é a disposição dos documentos em uma unidade de classificação. 

GABARITO: ERRADO 

COMENTÁRIO: 

A última etapa do processo de organização de documentos realmente é o arquivamento 

(guarda), mas o item dá a definição da etapa de ordenação (disposição dos documentos em 

uma unidade de classificação), atividade anterior ao arquivamento. 

102. A tabela de temporalidade é o resultado prático do processo de avaliação dos documentos 

de arquivo. 

GABARITO: CERTO 

COMENTÁRIO: 

A avalição, que a análise dos documentos, quando se define os seus prazos de guarda e sua 

destinação final (eliminação ou guarda permanente) resulta na criação da tabela de 

temporalidade da instituição, que colocará em prática o que foi definido no processo de 

avaliação.  

103. As atividades de protocolo e arquivo corrente, apesar de distintas, devem funcionar de 

forma integrada. 

GABARITO: CERTO 

COMENTÁRIO: 

A atividade de protocolo está inserida na idade corrente do ciclo de vida dos documentos, e 

deve estar integrada à atividade de arquivo nesta fase de arquivamento, que é realizada nos 

próprios setores da instituição. 

104. Distribuição e redistribuição de documentos, tarefas realizadas no protocolo, referem-se à 

movimentação dos documentos. 

GABARITO: CERTO 

COMENTÁRIO: 

Cabe ao protocolo realizar a distribuição dos documentos, que consiste na entrega dos 

documentos aos seus destinatários, e controlar a movimentação dos mesmos entre os setores, o 

que o item chamou de redistribuição. 

105. A classificação de documentos de arquivo é feita a partir do plano de classificação, que 

pode ser o mesmo utilizado na biblioteca do órgão. 

GABARITO: ERRADO 

COMENTÁRIO: 
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O plano de classificação dos documentos de arquivo não é o mesmo adotado na biblioteconomia. 

Na arquivologia, cada órgão desenvolve seu próprio plano de classificação, ao contrário da 

biblioteconomia, que adota um plano de classificação universal. 
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