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LÍNGUA PORTUGUESA 
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 01 à questão 04 0,5 2,0 1,0 
Da questão 05 à questão 08 1,0 2,0 2,0 
Da questão 09 à questão 10 2,0 2,0 4,0 

 
Texto I 

A Era dos Direitos 
Para além das razões de método, pode-se aduzir à 

tolerância uma razão moral: o respeito à pessoa alheia. 
Também nesse caso, a tolerância não se baseia na renúncia à 
própria verdade, ou na indiferença a qualquer forma de 
verdade. Creio firmemente em minha verdade, mas penso que 
devo obedecer a um princípio moral absoluto: o respeito à 
pessoa alheia.  

As boas razões da tolerância não nos devem fazer 
esquecer que também a intolerância pode ter suas boas 
razões. Todos nós já nos vimos, cotidianamente, explodir em 
exclamações do tipo "é intolerável que...”, "como podemos 
tolerar que...” etc.  

Nesse ponto, cabe esclarecer que o próprio termo 
"tolerância" tem dois significados, um positivo e outro negativo, 
e que, portanto, também tem dois significados, 
respectivamente, negativo e positivo, o termo oposto. Em 
sentido positivo, a tolerância se opõe à intolerância em sentido 
negativo; e vice-versa, ao sentido negativo de tolerância se 
contrapõe o sentido positivo de intolerância. Intolerância, em 
sentido positivo, é sinônimo de severidade, rigor, firmeza, 
qualidades que se incluem todas no âmbito das virtudes; 
tolerância em sentido negativo, ao contrário, é sinônimo de 
indulgência culposa, de condescendência com o mal, com o 
erro, por falta de princípios, por cegueira diante dos valores. É 
evidente que, quando fazemos o elogio da tolerância, 
reconhecendo nela um dos princípios fundamentais da vida 
livre e pacifica, pretendemos falar da tolerância em sentido 
positivo.  

Tolerância em sentido negativo se opõe a firmeza nos 
princípios, ou seja, à justa ou devida exclusão de tudo o que 
pode causar dano aos indivíduos ou à sociedade. Se as 
sociedades despóticas de todos os tempos e de nosso tempo 
sofrem de falta de tolerância em sentido positivo, as nossas 
sociedades democráticas e permissivas sofrem de excesso de 
tolerância em sentido negativo, de tolerância no sentido de 
deixar as coisas como estão, de não interferir, de não se 
escandalizar, nem se indignar com mais nada.  

Noberto Bobbio. (com adaptações) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
A partir das ideias do texto I, julgue os itens seguintes e 
marque a resposta correta. 
a)  Em sentido positivo, a tolerância não se opõe à 

intolerância em sentido negativo. 
b)  Os significados do termo "tolerância" têm dois lados, 

um positivo e outro negativo, e que, portanto, também 
não tem mais significados. 

c)  O sentido negativo de tolerância se mostra contrário à 
firmeza dos ideais, ou seja, tudo aquilo que provoca 
aos indivíduos ou à sociedade uma indiferença. 

d)  Intolerância, em sentido positivo, é sinônimo de 
austeridade, rigor, firmeza, qualidades que se incluem 
todas no âmbito das virtudes. 

 
02. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

De acordo com o texto I, “as sociedades democráticas e 
permissivas sofrem de falta de tolerância” que é: 
a)  estranho. 
b)  comum. 
c)  aterrorizante. 
d)  esquisito. 
 

03. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
De acordo com seu domínio de ortográfica, assinale a 
afirmativa grafada incorretamente: 
a)  Escrever cartas é muito cansativo.  
b)  As palavras espressam a minha vida. 
c)  A literatura germinou nos exercícios de redação. 
d)  Os rapazes comentavam o assunto com franqueza. 
 

04. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
Assinale a alternativa que apresenta palavra em sentido 
figurado: 
a) A cada dia aumenta o número de crimes. 
b) Muitos defendem a pena de morte. 
c) É a educação que arrebenta grades. 
d) Vários pensadores falaram sobre educação. 
 

05. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
Os termos destacados nas assertivas abaixo, 
estabelecem, respectivamente, as seguintes relações de 
sentido: 
I –  Ou você procura ser tolerante, ou você pode se 

complicar na vida. 
II – O principio básico da tolerância é o respeito ao 

próximo, pois nela o homem se faz. 
III – Não teve a intenção de sair cedo: logo chegou 

atrasado ao grande encontro. 
IV -  A negatividade da tolerância se deve ao atraso de 

conceitos, entretanto chegaremos lá. 
a)  alternância, explicação, adversidade, ressalva. 
b)  comparação, explicação, conclusão, adversidade. 
c)  adversidade, retificação, complementação, 

contraposição. 
d)  alternância, explicação, conclusão, adversidade. 

 



 

Prefeitura Municipal de Dirceu Arcoverde - Arquivista 
 

2 

06. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
Observe a tirinha abaixo: 

 
 
O efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor da 
tirinha para mostrar  que o Linus: 
a)  revelou desinteresse nas críticas utilizadas por Lucy. 
b)  tentava entender porque as mulheres criticavam tanto. 
c)  causou surpresa em Lucy por tentar entender porque 

ela tinha um talento especial para os defeitos. 
d)  demonstrou que não aceitava críticas de Lucy e a 

questionava sobre seus defeitos.  
 

07. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
Na frase “Tenho um talento especial para ignorar todos 
eles...”. A preposição “para” tem sentido de: 
a)  lugar. 
b)  assunto. 
c)  origem. 
d)  finalidade. 

 
08. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Marque a alternativa em que a concordância nominal não 
está de acordo com a norma padrão. 
a)  A garotinha conservou limpos a boca e o vestido 
b)  Aquele casal de negros e a garotinha eram um enigma 

para o escritor. 
c)  Aurora comprou bastantes roupas e calçados no 

Shopping. 
d)  Eram alunas secundaristas bastantes simpáticas. 

 
09. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

Pode-se substituir, sem prejuízo para a correção e o 
sentido das orações, o segmento sublinhado em: 
a)  Grupo que abrange os sete países mais ricos por onde 

se abarcam. 
b)  São carentes de propostas políticas por imunes a. 
c) Sob a direção de Capanna o movimento (...) foi 

declaradamente stalinista por em cuja direção. 
d)  E sobra-me uma raiva que deve valer a dos mais 

radicais movimentos por talvez equivalha à. 
 

10. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
Assinale a alternativa em que a oração não apresenta 
sujeito: 
a)  Há desaparecidos de todas as idades e cores. 
b)  Bateu asas sem se despedir dos parentes? 
c)  Que sabe o que lhes aconteceu? 
d)  Isso é o que se deseja saber. 
 

 

MATEMÁTICA  
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 11 à questão 14 0,5 2,0 1,0 
Da questão 15 à questão 18 1,0 2,0 2,0 
Da questão 19 à questão 20 2,0 2,0 4,0 

 
11. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Uma pessoa saiu de casa para o trabalho, decorridos 5/18 
de um dia e, retornou a sua casa 13/16 do mesmo dia. 
Quanto tempo permaneceu fora de casa? 
a) 14 horas e 10 minutos 
b) 13 horas e 50 minutos 
c) 13 horas e trinta minutos 
d) 12 horas e 50 minutos 

 
 
 
 
12. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Dos 120 funcionários convidados para assistir uma 
palestra sobre doenças sexualmente transmissíveis, 
somente 70 compareceram, sendo que 20% dos que 
foram,  saíram  no início da palestra. Qual o percentual de 
funcionários convidados que assistiram a palestra,  
aproximadamente?  
a) 40% 
b) 43% 
c) 45% 
d) 47% 

 
 
 
 

13. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
Um veículo percorre os 5/8 de uma estrada em 4 horas à 
velocidade média de 75 km/h. Para percorrer o restante 
dessa estrada em 1 hora e 30 minutos, sua velocidade 
média deverá ser : 
a) 90 km/h 
b) 100 km/h 
c) 115 km/h  
d) 120 km/h 

 
 
 
 

14. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
Em uma agencia bancária trabalham 40 homens e 25 
mulheres. Se, do total de homens, 80% não são fumantes 
e, do total de mulheres, 12% são fumantes, então o 
número de funcionários fumantes são: 
a) 08 
b) 11 
c) 03 
d) 22 
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15. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
O sistema de equações lineares abaixo  possui  uma 
única solução  x, y, z, w. Pode-se afirmar que a soma x + 
y + z + w = ? 
2x + y + z + w = 1 
x + 2y+ z + w = 2 
x + y + 2z + w = 3 
x + y + z + 2w = 4 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

 
 
 
16. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Pedro aplicou R$ 1 000,00 em um banco que paga taxa 
efetiva  de 20% ao bimestre. A operação teria duração de 
2 meses. Um mês antes do resgate desta aplicação, 
Pedro precisava pagar R$ 1 500,00 a seu irmão Marcos. 
Pedro efetuou este pagamento através da transferência 
de aplicação para Marcos e mais uma parcela a vista em 
dinheiro. De quanto foi essa parcela? 
a) R$  550,00 
b) R$  500,00 
c) R$ 400,00 
d) R$ 350,00 

 
 
 

17. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  
Uma academia paga a seus professores a quantia de 15 
reais por aula mais uma quantia fixa de 200 reais como 
abono mensal. Então, a quantia y que o professor recebe 
por mês é dada em função do numero x de aulas que ele 
dá durante esse mês sabendo–se que o professor 
recebeu  R$ 1.550, 00. Quantas aulas ele ministrou?  
a) 80 
b) 85 
c) 90 
d) 95 

 
 
 
18. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Um dardo é lançado da origem, segundo um referencial 
dado, e percorre a trajetória de uma parábola. A função 
que representa essa parábola é y = - x2 - 4x  Quais são as 
coordenadas do ponto no qual esse dardo atinge sua 
altura máxima? 
a) (2, 3) 
b) (2, 4) 
c) (2 ,-4) 
d) (-2, 4) 
 
 
 

19. (Fundelta)  (Valor da questão 2,0)  
Dois terrenos retangulares são semelhantes e a razão 

entre seus lados é
5
2 . Se o terreno maior tem 50 metros 

de frente e seu perímetro mede 400 metros, determine as 
dimensões do terreno menor: 
a) 20 m por 60 m 
b) 15 m por 50 m 
c) 25 m por 36 m 
d) 25 m por 50 m 

 
 
 
 
20. (Fundelta)  (Valor da questão 2,0)  

Numa PG de 4 termos, a razão é 5 e o último termo é 375. 
Calcule a soma dos termos dessa PG: 
a) 2343. 
b) 468. 
c) 781. 
d) 900. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE ARQUIVISTA 
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 21 à questão 28 0,5 3,0 1,5 
Da questão 29 à questão 36 1,0 3,0 3,0 
Da questão 37 à questão 40 2,0 3,0 6,0 

 
21. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 

Indique a opção que apresenta a(s) afirmativa (s) correta 
(s): 
I- A Constituição da República Federativa do Brasil, 

promulgada em 5 de outubro de 1988, em seu art. 30, 
assegura aos municípios brasileiros ampla autonomia 
nos aspectos político, administrativo e financeiro.  

II- A descentralização política garante aos municípios 
brasileiros, diferentemente das administrações 
municipais de outros países a gestão e a custódia de 
seus próprios documentos. 

III-  A Lei Federal n.º 8.159, de 08 de janeiro de 1991, 
conferiu aos Estados e Municípios a responsabilidade 
de regulamentar a gestão de documentos na esfera de 
sua competência (art. 21). 

a) Somente II e III são verdadeiras. 
b) I, II, e III são verdadeiras. 
c) Somente II é verdadeira. 
d) Somente I e II são verdadeiras. 

 
22. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 

A proposta para a Institucionalização de Arquivos 
Municipais e implantação de Gestão Sistêmica de 
Documentos e Informações expressa a construção de 
uma abordagem institucional integrada às várias 
dimensões sociais e técnicas que constituem o processo 
de implementação do projeto, compreendendo, exceto: 
a) introdução de novos padrões de organização e de 

gestão do trabalho; 
b) novas formas de organização da produção e gestão 

da informação eletrônica; 
c) capacitação dos recursos humanos para a sua 

interação com a nova linguagem telemática 
estruturada em redes internas e externas de 
informações eletrônicas; 

d) introdução de antigos padrões de organização e de 
gestão do trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5) 
Para o pleno sucesso da etapa de implantação e 
funcionamento do projeto de gestão sistêmica nos 
municípios é necessária a formatação de um estratégia 
inovadora de articulação do padrão de comunicação e 
interação institucional das prefeituras com os munícipes e 
a sociedade local que, por sua vez, terá assistência do 
Fórum Nacional de Dirigentes de Arquivos Municipais. 
Esta estratégia compreende três níveis institucionais de 
organização superpostos: 
I- Nível Microsistêmico: Estratégia de Gestão     

Gerencial e Organizacional Interna do Município 
II- Nível Mesosistêmico: Estratégia de Gestão 

Institucional de Co-gestão Participativa 
III- Nível Macrosistêmico: Estratégia de Coordenação e 

Gestão Metodológica do Fórum Nacional de 
Dirigentes de Arquivos Municipais 

a) Somente I e III são verdadeiras. 
b) Somente II e III são verdadeiras. 
c) Somente II é verdadeira. 
d) I, II e III são verdadeiras. 

 
24. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 

Os elementos constitutivos do “sistema integrado de 
arquivos” são, exceto: 
a)  legislação normalizadora de aspectos interiores e 

exteriores ao sistema, dos direitos e obrigações de 
usuários e do patrimônio documental; 

b)  os arquivos; 
c) Bibliotecas; 
d) os documentos, conforme o ciclo vital. 

 
25. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 

Indique a opção que apresenta a(s) afirmativa (s) correta 
(s): 
I- A chamada ‘modernização’ do Arquivo Nacional nos 

anos 30, reforça a liderança da instituição entre os 
arquivos públicos do país e a comunidade profissional. 

II- Em 1971, diversos profissionais em atuação, sobretudo 
em agências do Estado, mobilizaram-se, no Rio de 
Janeiro, pela criação da Associação dos Arquivistas 
Brasileiros. 

III- A partir de meados dos anos 80, a criação da 
graduação em Arquivologia da Universidade de 
Brasília e o desenvolvimento de alguns cursos de 
especialização em outras Universidades Públicas 
ampliam o leque de possibilidades de formação 
profissional. 

a) Somente II e III são verdadeiras. 
b) Somente I e III são verdadeiras. 
c) Somente II é verdadeira. 
d) Somente I e II são verdadeiras. 
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26. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
O Arquivo Nacional, em nome do Sistema Nacional de 
Arquivos, passa a centralizar variados poderes. Dentre os 
quais não podemos citar: 
a) Autorizar a alienação ou destituição de documentos 

públicos federais, estaduais ou municipais, mediante 
prévia consulta obrigatória; 

b) O direito de opção de compra dos documentos 
históricos de propriedade particular, cuja existência, 
localização e valor tenham sido averiguados pelas 
instituições; 

c) O direito de supervisionar a uniformidade e 
organização dos arquivos da União; 

d) Atuar mediante agências federais, incumbidas da 
seleção, recolhimento e assistência técnica aos 
órgãos do Sistema Mundial de Arquivos. 

 
27. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 

Em relação ao Sistema Nacional de Arquivos de 1994, 
não é correto afirmar: 
a) Em 1991 é aprovada a Lei nº 8.519, que dispõe sobre 

a política nacional de arquivos públicos e privados, 
após uma década de esforços, liderados pelo Arquivo 
Nacional, no sentido de dotar o país de uma legislação 
arquivística. 

b) A Lei de Arquivos apresenta características 
marcadamente conceituais, sobretudo no que se 
refere ao conjunto de definições apresentadas para 
termos como arquivos, gestão de documentos, 
arquivos públicos, documentos correntes, 
intermediários, permanentes, arquivos privados etc. 

c)  É assegurado o princípio de acesso do cidadão à 
informação governamental, bem como previsto o sigilo 
relativo a determinadas categorias de documentos. 

d) As alternativas a e b não são corretas. 
 
28. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 

A vocação federalista da Lei nº 8.159 expressa-se ainda 
no seu art.21, segundo o qual a “Legislação Estadual, do 
Distrito Federal e municipal definirá os critérios de 
organização e vinculação dos arquivos estaduais, bem 
como a gestão e o acesso aos documentos, observado o 
disposto na Constituição Federal e nesta Lei”. A Lei 
estabelece a ordenação da malha arquivística pública do 
país nos seguintes termos, exceto: 
a)  Arquivos Federais: o Arquivo Nacional e outros 

arquivos do Poder Executivo (Ministérios da Marinha, 
Relações Exteriores, Exército e Aeronáutica), os 
arquivos dos Poderes Legislativo e Judiciário Federais; 

b)  Arquivos Estaduais: o arquivo do Poder Executivo, o 
arquivo do Poder Legislativo e o arquivo do Poder 
Judiciário; 

c) Arquivos Estaduais: apenas o arquivo do Poder 
Judiciário; 

d) Arquivos do Distrito Federal: os arquivos do Poder 
Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. 

 
 

29. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 
Assinale a alternativa incorreta em relação ao código de 
classificação de documentos de arquivo: 
a) O código de classificação de documentos de arquivo é 

um instrumento de trabalho utilizado para classificar 
todo e qualquer documento produzido ou recebido por 
um órgão no exercício de suas funções e atividades. 

b) O código de classificação de documentos de arquivo é 
um órgão utilizado para anexar todo e qualquer 
documento produzido ou recebido por um agente no 
exercício de suas funções e atividades. 

c) 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. 

d) No código de classificação, as funções, atividades, 
espécies e tipos documentais genericamente 
denominados assuntos, encontram-se 
hierarquicamente distribuídos de acordo com as 
funções e atividades desempenhadas pelo órgão. 

 
30. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 

A classificação é uma das atividades do processo de 
gestão de documentos arquivísticos, o qual inclui 
procedimentos e rotinas específicas que possibilitam 
maior eficiência e agilidade no gerenciamento e controle 
das informações. A classificação deve ser realizada por 
servidores treinados, de acordo com as seguintes 
operações: 
I- ESTUDO: consiste na leitura de cada documento, a fim 

de verificar sob que assunto deverá ser classificado e 
quais as referências cruzadas que lhe corresponderão. 
A referência cruzada é um mecanismo adotado quando 
o conteúdo do documento se refere a dois ou mais 
assuntos. 

II- CODIFICAÇÃO: consiste na atribuição do código 
correspondente ao assunto de que trata o documento. 

III- CODIFICAÇÃO: consiste na retirada do código 
correspondente ao assunto de que trata o documento. 

Estão corretas: 
a) todas 
b) apenas I e III 
c) apenas II e III 
d) apenas I e II 
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31. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  
A tabela de temporalidade é um instrumento arquivístico 
resultante de avaliação, que tem por objetivos definir 
prazos de guarda e destinação de documentos, com vista 
a garantir o acesso à informação a quantos dela 
necessitem. Sua estrutura básica não deve 
necessariamente contemplar: 
a)  os conjuntos documentais produzidos e recebidos por 

uma instituição no exercício de suas atividades,  
b) os prazos de guarda nas fases corrente e 

intermediária, 
c)  a destinação final – eliminação ou guarda permanente 

– , 
d) a função pela qual foi criado o documento. 

 
32. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Com relação a elaboração da tabela de temporalidade 
não é correto afirmar: 
a) Há que se observar os princípios da teoria das três 

idades, que define parâmetros gerais para 
arquivamento e destinação dos documentos de 
arquivo. 

b) O processo de avaliação deve considerar a função 
pela qual foi criado o documento, identificando os 
valores a ele atribuídos (primário ou secundário), 
segundo o seu potencial de uso. 

c)  O valor primário refere-se ao uso administrativo para 
o órgão, razão primeira da criação do documento, o 
que pressupõe o estabelecimento de prazos de 
guarda ou retenção anteriores à eliminação ou ao 
recolhimento para guarda permanente. 

d) O valor secundário refere-se ao uso para fins ainda 
não identificados.  

 
33. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 

Instituição responsável pelos conjuntos de documentos 
acumulados por órgãos dos poderes executivo e 
legislativo, no âmbito da administração municipal direta ou 
indireta, é chamada: 
a) Arquivo público. 
b) Arquivo municipal. 
c) Arquivo estadual. 
d) Arquivo federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 
De acordo com a frequência e a finalidade com que são 
utilizados, os documentos de arquivo podem ser 
considerados de primeira, segunda ou terceira idade. 
I- Na fase corrente, também conhecida como fase ativa, 

temos os arquivos imediata e estreitamente ligados às 
atividades de que se originaram. 

II- A fase intermediária corresponde ao período em que 
os documentos, menos utilizados pelo órgão de 
origem e já avaliados quanto à sua destinação final, 
aguardam em depósitos de armazenamento 
temporário, o cumprimento dos prazos estabelecidos 
para sua eliminação ou para envio ao arquivo 
permanente. 

III- À terceira fase chegam os documentos cujas 
informações são consideradas imprescindíveis para o 
órgão de origem e para a comunidade que justificou 
sua existência. 

Estão corretas: 
a) apenas I e III. 
b) apenas II e III. 
c) todas. 
d) apenas I e II. 
 

35. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 
Ao arquivo corrente devem ser encaminhados não só os 
documentos cujas questões tenham sido solucionadas, 
como os que, embora ainda em curso, precisam aguardar 
o cumprimento de formalidades, onde sobressaem as de 
caráter administrativo, jurídico, técnico ou científico. Nesta 
etapa, tendo em vista a frequência de uso do documento 
pelo órgão que o produziu, são práticas rotineiras, exceto: 
a) inspeção. 
b) frequência. 
c) análise. 
d) ordenação. 

 
36. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

De posse dos dados obtidos na identificação, que são 
fatores influentes na constituição da comissão, dispõe o 
responsável pela avaliação, para as adaptações 
necessárias, da seguinte composição básica, com 
exceção de: 
a) titular da unidade orgânica responsável pela 

avaliação; 
b) responsável pela guarda da documentação a ser 

avaliada; 
c) autoridade federal conhecedora da estrutura e 

funcionamento da operação. 
d) autoridade ou servidor das unidades orgânicas ligadas 

aos documentos, com conhecimento abalizado das 
atividades que lhes deram origem. 
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37. (Fundelta) (Valor da questão 2,0) 
Os documentos de valor permanente exigem cuidados 
especiais de conservação, que vão da simples limpeza 
aos procedimentos específicos para recuperar e reforçar 
documentos deteriorados e danificados. 
I- A higienização deve ocorrer na fase do recolhimento, 

quando se usam trinchas para retirar a poeira dos 
documentos, submetendo-os também, se for o caso, a 
processo de fumigação, isto é, ao uso de agentes 
químicos para a destruição de insetos e 
microorganismos. 

II- Documentos muito antigos e muito danificados exigem 
a presença de especialistas em restauração. Mas 
pequenos reparos podem ser feitos rotineiramente, a 
partir do uso de cola e papel apropriados. 

III- O acondicionamento é fator importante na 
conservação, desde que se escolham materiais 
neutros disponíveis no mercado. 

Estão corretas: 
a) apenas I e III. 
b) apenas II e III. 
c) apenas I e II. 
d) todas. 
 

38. (Fundelta)  (Valor da questão 2,0) 
E recomendável para os arquivos de municípios de 
grande e médio porte, a modalidade de: 
a) Órgão autônomo, ou seja, autarquia ou fundação 

pública, garantidora de autonomia administrativa e 
flexibilidade orçamentária. 

b) Órgão dependente do município, sem autonomia 
administrativa e flexibilidade orçamentária. 

c) Órgão privado, sem autonomia administrativa e 
flexibilidade orçamentária. 

d) Órgão autônomo, sem autonomia administrativa e 
flexibilidade orçamentária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. (Fundelta)  (Valor da questão 2,0)  
Indique a opção que apresenta a(s) afirmativa (s) correta 
(s): 
I- A conservação fotográfica está ligada à idéia de 

proporcionar o maior tempo de vida aos objetos 
fotográficos, uma vez que esses são extremamente 
frágeis por natureza. 

II-  Todos os materiais fotográficos têm uma estrutura 
físico-química complexa e instável e é necessário 
compreendê-la para entender o comportamento dos 
materiais presentes nas coleções e estabelecer os 
procedimentos corretos para salvaguardá-los. 

III- A política de preservação tem como princípio estancar 
a deterioração das coleções através de tratamentos 
preventivos e ativos, acondicionamento e guarda 
apropriados dos materiais fotográficos, além, é claro, 
da formação de pessoal especializado que possa 
divulgar as coleções para o público interessado. 

a) Somente I e III são verdadeiras 
b) I, II e III são verdadeiras 
c) Somente II é verdadeira 
d) Somente I e II são verdadeiras 

 
40. (Fundelta) (Valor da questão 2,0) 

Em relação às Causas Externas da Deterioração 
Fotográfica não é correto afirmar: 
a) O ambiente de guarda das coleções fotográficas deve 

ser controlado para conter os processos de 
deterioração e não propiciar um envelhecimento 
acelerado dos materiais ali guardados. 

b)  Os controles da umidade relativa do ar e da 
temperatura devem andar juntos e são 
interdependentes. 

c) Em condição de alto índice de temperatura e umidade 
relativa do ar, propicia a germinação e o crescimento 
de vírus e protozoários, que vão procurar a matéria 
orgânica da gelatina para se instalar. 

d)  A alta temperatura provoca e estimula as reações 
químicas, faz com que os corpos dilatem, facilitando a 
absorção da umidade existente no ar.  
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