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ARQUIVISTA

INSTRUÇÕES:
1. Confira se os dados que identificam este caderno de prova estão corretos.

2. O caderno de provas deverá conter 40 (quarenta) questões, assim distribu-
ídas: 10 de Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico e 20 de Conhecimen-
tos Específicos.

3. A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da
folha de respostas.

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portan-
to, permitidas perguntas aos fiscais.

5. A prova é INDIVIDUAL, sendo vetada a comunicação entre os candidatos
durante sua realização.

6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer
sistema de comunicação.

7. Em cada questão há somente uma resposta correta.

8. A folha de respostas deve ser entregue ao fiscal.

9. O candidato só poderá entregar a folha de respostas e retirar-se da sala
depois de decorrida, no mínimo, 1 hora do início das provas.

10. O candidato poderá levar o caderno de prova somente após decorridas 2
horas do início da mesma.

11. Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos e correspondem à
sua inscrição;

b) assine no local indicado;

c) não a amasse, nem dobre;

d) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média,
tinta azul-escura ou preta, preenchendo assim – o campo correspon-
dente à alternativa que considera correta em cada questão.

OBS.: marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.

12. Os gabaritos provisórios serão divulgados às 18 horas do dia 11/março/
2013, possibilitando ao candidato impetrar recurso no prazo máximo de 24
horas.
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LÍNGUA PORTUGUESA

LEIA ATENTAMENTE O TEXTO A SEGUIR
QUE SERVE DE BASE PARA AS QUESTÕES
DE 01 A 04.

Metade dos gastos de Dilma vai para
programas sociais

Gustavo Patu, de Brasilia

Com o impulso do reajuste do salário míni-
mo e da reformulação do Bolsa Família, os pro-
gramas sociais de transferência de renda al-
cançaram peso inédito no gasto público e na
economia do país.

Recursos pagos diretamente a famílias re-
presentaram mais da metade – exatos 50,4%
– das despesas do governo federal no ano pas-
sado, excluídos da conta os encargos da dívida
pública.

Dados recém-apurados da execução orça-
mentária mostram que o montante chegou a
R$ 405,2 bilhões, distribuídos entre o regime
geral de previdência, o amparo ao trabalhador
e a assistência.

Trata-se de 9,2% do Produto Interno Bru-
to, ou seja, de todos os valores recebidos pela
população e pelas empresas instaladas no país.

São proporções sem paralelo entre países
emergentes, o que ajuda a explicar a também
anômala carga de impostos brasileira, na casa
de 35% da renda nacional.

Na maior parte das economias latino-ame-
ricanas e asiáticas, a arrecadação dos gover-
nos varia entre 20% e 25% do PIB — apenas
recentemente, a Argentina chegou aos pata-
mares do Brasil.

A carga tributária dos dois sul-americanos
é similar à média de 34 países da Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Eco-
nômico, que reúne, na sua maior parte, na-
ções desenvolvidas.

O aparato de seguridade social no Brasil é
encabeçado pela previdência social urbana, cuja
clientela cresce ano a ano em linha com o au-
mento da expectativa de vida da população.

As despesas recordes do ano passado fo-
ram alimentadas pelo aumento do salário míni-
mo de 7,5% acima da inflação, o maior desde
o ano eleitoral de 2006.

Além das aposentadorias e pensões, os
benefícios trabalhistas e assistenciais de caráter
universal — direitos de todos os que preenche-
rem os requisitos da legislação — também têm
o piso salarial como referência.

Estão nessa lista o seguro-desemprego, o
abono salarial e a assistência obrigatória a ido-
sos e deficientes de baixa renda, todos com
aumento de transferências em 2012.

O abono salarial cresce ainda com a for-
malização da mão de obra, uma vez que tra-
balhadores sem carteira não têm direito ao be-
nefício.

Na quinta-feira, o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística divulgou taxa de desem-
prego de 5,5% em 2012, a menor da série
histórica anual iniciada em 2003.

Já no caso do seguro-desemprego, foi edi-
tado decreto destinado a conter o aumento de
gastos, com a exigência de curso profissionali-
zante para os trabalhadores que ingressam pela
terceira vez no programa.

BOLSA FAMÍLIA
A expansão mais aguda de despesas se

dá no Bolsa Família, que paga benefícios não
vinculados ao salário mínimo a uma clientela
cadastrada pelo governo entre famílias pobres
e miseráveis.

Principal marca da administração petista, o
programa passou, na gestão de Dilma Rousseff,
pela maior reformulação desde que foi criado
há quase uma década.

Os benefícios foram reajustados e passa-
ram a ser calculados para que as famílias com
filhos possam ultrapassar a linha da miséria, fi-
xada em R$ 70 mensais por pessoa.

Em consequência, a despesa com a clien-
tela de 13,9 milhões de famílias saltou de R$
13,6 bilhões, no fim do governo Lula, para R$
20,5 bilhões no ano passado.

Colaborou GITÂNIO FORTES, de São Paulo
Folha de São Paulo, online, 03 fev.2013.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 01
Segundo o texto:

I) os programas sociais são responsáveis
pela maior parte dos gastos do governo fe-
deral,  representando cerca de 10% do PIB.

II) entre os benefícios trabalhistas e assis-
tenciais somente o do seguro-desemprego
não tem incentivo para expansão de des-
pesas.

III) a bolsa família visa atender às famílias
com filhos que tenham ganho de R$ 70,00
mensais por pessoa.

Está(ão) correta(s):
A) I apenas.
B) II apenas.
C) III apenas.
D) I e II apenas.
E) II e III apenas.

Questão 02
Assinale a alternativa correta de acordo com o
texto.

A) Nunca antes na história deste país os pro-
gramas sociais de transferência de renda al-
cançaram peso tão irrisório no gasto público e
na economia do país.

B) Os menores gastos do governo federal são
os distribuídos entre o regime geral de previ-
dência, o amparo ao trabalhador e a assistên-
cia.

C) A arrecadação dos governos da Argentina e
do Brasil é similar, assim como a carga tributá-
ria dos dois sul americanos que varia entre
20% e 25% do PIB.

D) A baixa taxa de desemprego em 2012 so-
mente foi superada pela histórica taxa de 5,5%
no ano de 2003.

E) O seguro-desemprego, o abono salarial e a
assistência obrigatória a idosos e deficientes
de baixa renda têm o piso salarial como refe-
rência.

Questão 03
De acordo com o texto:

I) graças ao aumento da expectativa de
vida da população, cresceu o aparato de
seguridade social no Brasil, encabeçado pela
previdência social urbana.

II) as despesas do ano passado foram re-
cordes devido ao aumento do salário míni-
mo de 7,5% acima da inflação.

III) com o aumento da formalização da mão
de obra houve o crescimento do abono sa-
larial que é pago somente ao trabalhador
com registro em carteira.

IV) o programa Bolsa Família paga benefícios
vinculados ao salário mínimo a famílias po-
bres e miseráveis cadastradas pelo gover-
no.

Estão corretas:
A) I e II apenas.
B) II e III apenas.
C) I, II e III apenas.
D) I, II e IV apenas.
E) I, III e IV apenas.

Questão 04
As palavras negritadas no texto podem ser
substituídas, sem prejuízo de sentido, respecti-
vamente, por:

A) original;  importância; irregular.
B) incomum; soma; anormal.
C) novidade; poderoso; defeituoso.
D) raro; influente; diferente.
E) excepcional; necessário; desigual.
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Questão 05
Assinale a alternativa em que o trecho se en-
contra reescrito adequadamente quanto à co-
esão e coerência e sem alteração de significa-
do.

Além das aposentadorias e pensões, os
benefícios trabalhistas e assistenciais de caráter
universal — direitos de todos os que preenche-
rem os requisitos da legislação — também têm
o piso salarial como referência.

A) Aposentadorias, pensões e piso salarial são
tanto benefícios trabalhistas e assistenciais de
caráter universal quanto direitos de todos os
que preencherem os requisitos da legislação.

B) As aposentadorias e pensões – direitos de
todos os que preencherem os requisitos da
legislação – bem como os benefícios trabalhis-
tas e assistenciais de caráter universal têm o
piso salarial como referência.

C) O piso salarial serve de referência não só
para direitos de todos os que preencherem os
requisitos da legislação, mas também para
aposentadorias, pensões, benefícios trabalhis-
tas e assistenciais de caráter universal.

D) Tanto os benefícios trabalhistas e assistenci-
ais de caráter universal — direitos de todos os
que preencherem os requisitos da legislação,
quanto as aposentadorias e pensões têm o
piso salarial como referência.

E) Assim como aposentadorias e pensões, os
benefícios trabalhistas e assistenciais têm o piso
salarial como referência universal dos direitos
de todos os que preencherem os requisitos da
legislação.

Questão 06
Leia o texto a seguir e assinale a alternativa
correta quanto à concordância.

Emoção e lágrimas marcam missa de
7º dia em Santa Maria
Folha de São Paulo, online, 03 fev 2013.

A basílica de Nossa Senhora Medianeira
(santa padroeira do Rio Grande do Sul) foi pe-
quena para as mais de 3.000 pessoas de San-
ta Maria e outros municípios gaúchos, que fo-
ram na noite de ontem homenagear as vítimas
do incêndio na boate Kiss.

A missa de sétimo dia coletiva, celebrada
pela Igreja Católica, foi uma das várias que
ocorreram na cidade.

As pessoas chegaram em silêncio, a maio-
ria vestindo camisetas brancas, vários com len-
ços nas cores da bandeira do Rio Grande —
verde, vermelho e amarelo.

Uma emoção contida, mas que vez ou
outra explodia em desespero e dor.

I) Mais de 3.000 pessoas de Santa Maria e
outros municípios gaúchos homenagearam
as vítimas do incêndio na boate Kiss.

II) Uma das várias missas coletivas que ocor-
reram na cidade foi a celebrada pela Igreja
Católica.

III) A maioria das pessoas chegou vestindo
camisetas brancas, vários com lenços nas
cores da bandeira do Rio Grande —verde,
vermelho e amarelo.

Está(ão) correta(s):
A) I apenas.
B) I e II apenas.
C) II apenas.
D) II e III apenas.
E) III apenas.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 07
Assinale a alternativa que apresenta a sequên-
cia correta dos trechos a fim de reconstruir o
texto: Em ‘A Vida Não É Justa’, juíza conta
casos da Vara de Família (da Livraria da
Folha), de forma coesa e coerente.

I) “Sabia-se pelo currículo e a opinião de seus
pares que Andréa era uma atuante
magistrada”, escreve Zuenir Ventura, que
assina a orelha da edição. “O que nem to-
dos sabiam, e vocês vão comprovar lendo ’A
Vida Não É Justa’ é que Andréa também é
uma sensível cronista”.

II) São histórias cotidianas que poderiam ser
consideradas banais se os protagonistas não
fossem pessoas reais.

III) No livro ”A Vida Não É Justa”, a juíza
Andréa Pachá narra histórias que presen-
ciou durante 15 anos em uma Vara de Fa-
mília. Divórcios, brigas pela guarda de filhos,
verificação de paternidade e reconciliações.

IV) Algumas histórias desse livro são
comoventes, como o garoto que lutou sozi-
nho para conseguir o seu registro de nasci-
mento, outras são divertidas e curiosas,
como o caso de traição virtual de
Molhadinha25 e Moreno Sarado.

V) Pachá conta que se emocionava, mas
tinha que se manter firme devido a sua po-
sição. “Disfarçadamente, enxuguei uma tei-
mosa lágrima que insistia em escorregar pelo
canto do olho”, escreve.

A) III, II, V, IV, I.
B) II, I, III, V, IV.
C) I, II, IV, III, V.
D) IV, V, II, I, III.
E) V, III, I, II, IV.

Questão 08
Assinale a alternativa correta quanto à pontua-
ção.

A) Trabalhamos os indicadores, de qualidade e
eficiência, que mais impactam na competitivi-
dade das indústrias.

B) A empresa, Rocamp de Capanema já pos-
sui diversas ações de sustentabilidade.

C) Ganhar diferenciais e abrir novas oportunida-
des de mercado, são as expectativas do
empresariado.

D) O projeto vai auxiliar o empresariado, por
meio da qualidade do produto da melhoria do
ambiente de trabalho.

E) A etapa seguinte é a aplicação do diagnósti-
co da sustentabilidade, que mede a realidade
de cada empresa.

Questão 09
Assinale a alternativa em que se substitui o
termo destacado corretamente quanto à re-
gência e sem alteração de sentido.

Negócios com energia. Busca de fontes
limpas abre perspectivas para a indústria brasi-
leira.

A) Busca por fontes limpas.
B) Busca com fontes limpas.
C) Busca sobre fontes limpas.
D) Busca as fontes limpas.
E) Busca em fontes limpas.

Questão 10
Assinale a alternativa que reescreve o texto
corretamente de acordo com a norma culta
padrão, sem prejuízo ao sentido.

A) Bom mesmo, seria se um deputado pegas-
se febre aftosa... Aí a gente tinha que sacrifi-
carmos o rebanho intero!

B) Seria bom mesmo se um deputado pegasse
febre aftosa...Então nós tínhamos que sacrifi-
carmos o rebanho inteiro!

C) Bom mesmo seria, se um deputado pegas-
se febre aftosa, teríamos que sacrificar o re-
banho intero, uai!

D) Se um deputado pegasse febre aftosa seria
muito bom, pois teríamos que sacrificar o re-
banho inteiro!

E) Teríamos que sacrificar o rebanho inteiro se
um deputado bom mesmo pegasse febre
aftosa, uai!.
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RACIOCÍNIO  LÓGICO

Questão 11
Violeta, Mateus e Paula estavam brincando
quando uma janela se quebrou. As crianças
afirmam:

Violeta: Paula quebrou a janela  e  Mateus não
quebrou.

Mateus: Eu não quebrei a janela, mas um dos
outros quebrou.

Paula: Se Mateus não quebrou  a janela, então
Violeta também não quebrou.

Se as declarações de Violeta, Mateus e Paula
são verdadeiras, quem quebrou a janela?

A) Violeta.
B) Mateus.
C) Paula.
D) A janela não foi quebrada.
E) Todos quebraram a janela.

Questão 12
Das declarações abaixo, um exemplo de
tautologia é:

A) não trabalhei muito e estou de férias.
B) não trabalhei muito ou não estou de férias

ou não é verdade que não estou de férias se
e somente se trabalhei muito.

C) se trabalhei muito então estou de férias, ou,
não é verdade que trabalhei muito se e so-
mente se não estou de férias.

D) se, trabalhei muito ou não estou de férias,
então, se trabalhei muito então não estou de
férias.

E) se não trabalhei muito então, se não traba-
lhei muito então não estou de férias.

Questão 13
Dizer que “Hoje não é sábado ou no restau-
rante tem feijoada” é, do ponto de vista lógi-
co, o mesmo que dizer que:

A) se hoje não é sábado, então no restaurante
não tem feijoada.

B) se hoje é sábado, então no restaurante tem
feijoada.

C) se no restaurante tem feijoada, então hoje
é sábado.

D) se hoje não é sábado, então no restaurante
tem feijoada.

E) se hoje é sábado, então no restaurante não
tem feijoada.

Questão 14
Assinale qual das seguintes proposições tem
valor lógico Falsidade.

A) Se 2 é um número primo então 3 + 7 = 9.
B) 4 + 4 = 8 se e somente se 210 = 1024.
C) Não é verdade que 14 é um número primo.
D) É falso que, não se tem que,  2.3.5 = 30  e

2 – 1 = 3.
E) Brasília é a capital do Brasil,   e  20 = 0    ou

30 = 1.

Questão 15
Roberto disse a Fábio: – Eu jogo tranca ou

você não joga pôquer.
Fábio retrucou: – Isso não é verdade.

Sabendo que Fábio falou a verdade, é correto
concluir que:

A) Roberto joga tranca e Fábio joga pôquer.
B) Roberto joga tranca e Fábio não joga pô-

quer.
C) Roberto não joga tranca e Fábio joga pô-

quer.
D) Roberto não joga tranca e Fábio não joga

poquer.
E) Roberto não joga tranca ou Fábio joga

poquer.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 16
Há três suspeitos de um roubo em um condo-
mínio de luxo: o porteiro, a faxineira e o
manobrista. Sabe-se que o roubo foi efetiva-
mente cometido por um ou por mais de um
deles, já que podem ter agido individualmente
ou não. Sabe-se, ainda, que:

I) se o porteiro é inocente, então a faxinei-
ra é culpada.

II) ou o manobrista é culpado ou a faxineira
é culpada, mas não os dois.

III) o manobrista não é inocente.

Logo:
A) a faxineira e o manobrista são os culpados.
B) somente o porteiro é inocente.
C) somente a faxineira é culpada.
D) somente o manobrista é culpado.
E) o porteiro e o manobrista são os culpados.

Questão 17
Assinale qual das relações abaixo NÃO verifica
a relação de implicação lógica.

A) ~(p ∧ q) ⇒  p → ~q.
B) p ∧ q ⇒ q ∧ p.
C) ~ p ∧ (~ q → p ) ⇒ ~ (p ∧ ~ q).
D) p → q ∧ p → ~p ⇒ q → ~ q.
E) ~ p ∧ (~ q → p ) ⇒ ~ (p ∧ ~ q) ∨ (p ∧ ~ q).

Questão 18
Na porta de um barzinho, Marcelo viu, conten-
te, a chegada de um grupo alegre da sua fa-
culdade e os recepcionou dizendo: “Bem vin-
dos meus amigos, estou alegre em vê-los to-
dos aqui. Não é todo dia que nos reunimos
assim formando essa bela centena”. Pondera-
do, respondeu um dos rapazes do grupo re-
cém-chegado: “Seus olhos enxergam demais,
velho amigo. Falta muito para chegar a cem.
Vá lá, faça você mesmo a conta. Duplique nosso
número, acrescente mais a metade e mais ¼
e não esqueça de incluir você também. Só as-
sim, amigo, chegará ao número cem”. Qual o
número de pessoas que estava no grupo que
chegou ao barzinho?

A) 36.
B) 35.
C) 33.
D) 25.
E) 23.

Questão 19
A afirmação “Flávia é loira, ou Luciana não é
morena, ou Nunes é calvo” é falsa. Segue-se,
pois, que é verdade que:

A) se Luciana é morena, Flávia é loira, e se
Luciana não é morena, Nunes não é calvo.

B) se Flávia é loira, Luciana é morena, e se
Luciana é morena, Nunes é calvo.

C) se Flávia é loira, Luciana é morena, e se
Luciana não é morena, Nunes não é calvo.

D) se Luciana não é morena, Flávia é loira, e se
Luciana é morena, Nunes é calvo.

E) se Flávia não é loira, Luciana não é morena,
e se Nunes é calvo, Luciana não é morena.

Questão 20
Paula tem três irmãs: Marcia, Marta e Beth.
Uma das irmãs é advogada, a outra é médica
e a outra é professora. Sabe-se que:

• ou Marcia é advogada, ou Beth é
advogada.

• ou Marcia é professora, ou Marta é mé-
dica.

• ou Beth é médica, ou Marta é médica.

• ou Marta é professora, ou Beth é pro-
fessora.

Com base nessas informações, conclui-se que
as profissões de Marcia, Marta e Beth são,
respectivamente:

A) advogada, professora, médica.
B) professora, médica, advogada.
C) médica, advogada, professora.
D) professora, advogada, médica.
E) advogada, médica, professora.
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CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS

Questão 21
A Lei Federal nº 12.527/11, que regula o aces-
so à informação governamental, determina em
seu Art. 11, § 1º, o prazo para que o órgão ou
entidade atenda ao pedido do cidadão. Assina-
le a alternativa correta.

A) 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser pror-
rogado por igual período, mediante justificati-
va expressa.

B) 25 (vinte e cinco) dias, podendo ser prorro-
gado por mais 10 (dez) dias, não há necessi-
dade de justificativa expressa.

C) 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por
mais 10 (dez) dias, mediante justificativa ex-
pressa.

D) 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado
por igual período, com justificativa expressa.

E) 45 (quarenta e cinco) dias, não podendo ser
prorrogado, mediante justificativa expressa.

Questão 22
Segundo a Lei Federal nº 12.527/11, o trata-
mento das informações pessoais deve ser fei-
to de forma transparente e com respeito à
intimidade, vida privada, honra e imagem das
pessoas, bem como às liberdades e garantias
individuais. Considerando este enunciado, ana-
lise os itens a seguir.

I) As informações pessoais terão seu aces-
so restrito, independente de classificação de
sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem)
anos a contar da data de produção, a agen-
tes públicos legalmente autorizados e à pes-
soa a que elas se referirem.

II) As informações pessoais terão seu aces-
so restrito, dependendo da classificação de
sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem)
anos a contar da data de produção, a agen-
tes públicos legalmente autorizados e à pes-
soa a que elas se referirem.

III) As informações pessoais terão seu aces-
so restrito, independente de classificação de
sigilo e pelo prazo máximo de 20 (vinte)
anos a contar da data de produção, a agen-
tes públicos legalmente autorizados e à pes-
soa a que elas se referirem.

IV) As informações pessoais poderão ter au-
torizada sua publicação ou acesso por ter-
ceiros diante de previsão legal ou consenti-
mento expresso da pessoa a que elas se
referirem.

V) A restrição de acesso à informação rela-
tiva à vida privada, honra e imagem de pes-
soa poderá ser invocada para recuperar fa-
tos históricos de maior relevância.

Os itens corretos são:
A) II e IV.
B) II e III.
C) IV e V.
D) III e V.
E) I e IV.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 23
No Decreto Nº 7.724/12, que regulamenta a
Lei de Acesso à Informação, o tema da trans-
parência passiva relaciona-se à criação do Ser-
viço de Informação ao Cidadão – SIC. Consi-
derando este enunciado, analise os itens abai-
xo.

I) O prazo para resposta está relacionado
ao local de recebimento, podendo ser o SIC
da unidade central ou da unidade descen-
tralizada.

II) Qualquer pessoa, natural ou jurídica, po-
derá formular pedido de acesso à informa-
ção e o SIC deverá disponibilizar formulário
padrão, em meio eletrônico e físico.

III) Nas hipóteses em que o pedido de aces-
so demandar manuseio de grande volume
de documentos, o acesso será negado, sem
direito a recurso.

IV) Não serão atendidos pelo SIC, pedidos
de informação que exijam trabalhos adicio-
nais de análise, interpretação ou consolida-
ção de dados e informações, devendo, neste
caso, o órgão ou entidade indicar o local
onde se encontram as informações a partir
das quais a o requerente poderá realizar sua
pesquisa.

Os itens corretos são:
A) I e IV.
B) II e IV.
C) I e II.
D) III e IV.
E) II e III.

Questão 24
Com base nas “Diretrizes para Presunção de
Autenticidade de Documentos Arquivísticos Di-
gitais”, aprovado pela Resolução Nº 37, de 19/
12/2012 do CONARQ, assinale a alternativa
correta.

A) A presunção de autenticidade do documen-
to arquivístico digital se dá com base na análi-
se da forma e do conteúdo e no ambiente de
produção, manutenção/uso e preservação
desse documento. Esse ambiente compreen-
de: procedimentos de controle, o sistema in-
formatizado e o próprio produtor e/ou
custodiador dos documentos.

B) O sistema informatizado não requer confia-
bilidade, mas medidas estáveis de armazena-
mento, acesso e procedimentos de preserva-
ção.

C) As características físicas de documentos di-
gitais podem mudar ao longo do tempo. Esta
mudança compromete a autenticidade do do-
cumento, uma vez que altera sua forma.

D) A existência de uma cadeia de custódia
ininterrupta é irrelevante para a análise de au-
tenticidade de documentos produzidos e ar-
mazenados em meio digital.

E) A autenticidade de um documento digital pode
ser presumida, considerando-se a existência
de um plano de classificação e tabela de tem-
poralidade.

Questão 25
De acordo com Sousa (2008), “A tipologia do-
cumental é a prova concreta da existência de
uma função e de uma atividade [...]. A trans-
formação da espécie em tipo documental se
dá justamente quando lhe agregamos a sua
gênese”. Com base nessa afirmação, conside-
re os itens abaixo e assinale a alternativa cor-
reta.

I) A tipologia documental é inerente à ma-
nifestação da vontade da administração.

II) A tipologia documental não é reconheci-
da pela proveniência do documento.

III) A gênese documental relaciona-se com
a diplomática contemporânea.

IV) A gênese documental relaciona-se à ati-
vidade e à função, ou seja, à razão para
qual o documento foi produzido.

V) A tipologia documental está desvinculada
ao ato jurídico-administrativo. 

Os itens corretos são:
A) I, III e IV.
B) I, II e III.
C) III, IV e V.
D) I, III e V.
E) IV, II e I.
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Questão 26
As “Diretrizes para Gestão Arquivística do Cor-
reio Eletrônico Corporativo”, aprovadas pela
Resolução Nº 36, de 19/12/2012 do CONARQ,
fornecem duas estratégias de apoio para a
gestão arquivística de mensagens quando não
há um Sistema Informatizado de Gestão Ar-
quivística de Documentos (SIGAD) constituído.
Considerando este enunciado analise os itens a
seguir.

I) Para uso da estratégia de gestão da men-
sagem de correio eletrônico dentro do pró-
prio sistema de correio eletrônico, é faculta-
tivo ao usuário a adoção do plano de classi-
ficação de documentos definido pelo órgão
ou entidade ao nominar as pastas na caixa
de entrada.

II) Adoção de um sistema informatizado es-
pecífico para a gestão arquivística da men-
sagem de correio eletrônico deverá prever
uma futura integração com um SIGAD que
contemple toda a documentação arquivísti-
ca do órgão.

III) A caixa postal deverá ser armazenada
nas estações de trabalho individuais, para
qualquer das estratégias adotadas.

IV) Adoção da prática de Gestão da mensa-
gem de correio eletrônico dentro do próprio
sistema de correio eletrônico, ressaltando que
essa estratégia é transitória, pois não con-
templa todos os procedimentos da gestão
arquivística de documentos.

V) Na estratégia que utiliza sistema infor-
matizado específico, não terão relevância os
requisitos recomendados pelo e-ARQ Brasil-
Modelo de Requisitos para SIGAD.

Os itens corretos são:
A) III e IV.
B) I e V.
C) V e II.
D) IV e I.
E) II e IV.

Questão 27
Considerando as “Diretrizes para Gestão Arqui-
vística do Correio Eletrônico Corporativo”, ela-
borada pela Câmara Técnica de Documentos
Eletrônicos, mensagem de correio eletrônico
geralmente é produzida para atender e apoiar
as atividades desenvolvidas pelo órgão ou enti-
dade, devendo ser reconhecida e tratada como
documento arquivístico. Com base este enun-
ciado assinale a alternativa correta.

A) Na política de preservação digital do órgão
ou entidade, a mensagem de correio eletrôni-
co é desconsiderada, uma vez que não im-
porta a sua memória.

B) A manutenção e o uso da mensagem de
correio eletrônico estão desvinculados dos pro-
cedimentos de controle como tramitação, ar-
quivamento e acesso.

C) A destinação de uma mensagem é decor-
rente do processo de avaliação e consiste em
decidir pela sua guarda temporária ou perma-
nente.

D) A mensagem de correio eletrônico é com-
posta, opcionalmente, por cabeçalho e corpo,
e, obrigatoriamente, por anexos.

E) De acordo com o conteúdo tratado na men-
sagem, poderá haver réplicas, o que desobri-
ga  atenção no momento da classificação e
da avaliação documental.
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Questão 28
De acordo com a Lei 12.682/12, que dispõe
sobre a elaboração e o arquivamento de docu-
mentos em meios eletromagnéticos, e consi-
derando o uso das novas tecnologias como
recurso para agilizar o acesso à informação por
meio de imagens digitais assinale a alternativa
INCORRETA.

A) Os meios de armazenamento dos documen-
tos digitais deverão protegê-los de acesso, uso,
alteração, reprodução e destruição não autori-
zados.

B) As empresas privadas ou os órgãos da Ad-
ministração Pública direta ou indireta que utili-
zarem procedimentos de armazenamento de
documentos em meio eletrônico, óptico ou
equivalente deverão adotar sistema de
indexação que possibilite a sua precisa locali-
zação, permitindo a posterior conferência da
regularidade das etapas do processo adota-
do.

C) Os registros públicos originais, ainda que
digitalizados, deverão ser preservados de acor-
do com o disposto na legislação pertinente. 

D) Os documentos digitalizados nos termos des-
ta Lei terão o mesmo efeito jurídico conferido
aos documentos microfilmados, consoante a
Lei no 5.433/68 e regulamentação posterior.

E) Entende-se por digitalização a conversão da
fiel imagem de um documento para código
digital.

Questão 29
O documento público é a junção do fato, um
ato documentado, a um suporte semântica e
juridicamente fidedigno. Segundo Bellotto
(2007) os atos produzidos no âmbito governa-
mental, conforme o direito administrativo, clas-
sificam-se em normativos, enunciativos, de as-
sentamento, comprobatórios, de ajuste, de
correspondência. Assinale a alternativa que con-
templa a definição correta destes atos.

A) Normativos são de cumprimento facultativo,
manifestam  a vontade de autoridades supre-
mas e emanam do Poder Legislativo.

B) Comprobatórios são aqueles que derivam de
assentamentos, comprovando-os, tais como
certidões, traslados, atestados, cópias auten-
ticadas.

C) De ajuste configuram-se por registros de fa-
tos ou ocorrências, como atas, termos e au-
tos de infração.

D) Enunciativos são documentos pactuais, re-
presentados por acordo, contratos e convêni-
os.

E) De correspondências são aqueles que ema-
nam do Poder Executivo; incluem-se lei, de-
creto-lei, estatuto, regimento.

Questão 30
A Câmara Técnica de Preservação de Docu-
mentos do CONARQ publicou  “Recomenda-
ções para o Resgate de Acervos Arquivísticos
Danificados por Água”.  Os procedimentos
emergenciais a serem realizados, em qualquer
tipo de sinistro, foram divididos em duas cate-
gorias: não recomendados e recomendados.
Considerando estas categorias, analise os itens
abaixo.

I) Películas cinematográficas e documentos
fotográficos não devem ser congeladas, para
evitar a perda da informação registrada, em
consequência da perda de flexibilidade do
suporte.

II) A exposição dos documentos ao sol agiliza
a evaporação da água e consequentemen-
te, sua preservação.

III) Não utilizar água com cloro nas fitas mag-
néticas, uma vez que as reações químicas
danificam as partículas magnéticas, porta-
doras das informações.

IV) Os documentos sonoros, como disco de
vinil, devem ser retirados das embalagens
originais, a fim de evitar a aderência ao su-
porte.

V) É aconselhável o uso de desumidificadores
na secagem de material fotográfico, pois a
secagem rápida não altera o suporte.

Estão corretos os itens:
A) I, V e II.
B) I, III e IV.
C) II, IV e V.
D) III, IV e V.
E) I, II e V.
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Questão 31
A classificação de documentos em acervos acu-
mulados exige do arquivista um trabalho de
pesquisa, que envolve a utilização de uma
metodologia científica para coleta de documen-
tos constitutivos e de direção, que visam co-
nhecer o sujeito criador do arquivo.  Assinale a
alternativa que reúne tais documentos.

A)  Planta de engenharia e de situação, regi-
mento interno e plano estratégico.

B) Programação financeira, balanços, organo-
grama, balancetes e livro razão.

C) Plano de emergência de salvaguarda de acer-
vo, regimento interno e plano de carreira.

D) Contrato social, organograma, regimento in-
terno e estatuto social.

E) Quadro de pessoal, contrato social, livro de
protocolo e mapa de riscos.

Questão 32
Considerando as “Recomendações para Digita-
lização de Documentos Permanentes” elabora-
das pela Câmara Técnica de Preservação de
Documentos do CONARQ, assinale a alternati-
va cujos conceitos são contrários aos preconi-
zados nestas recomendações.

A) Os processos de digitalização de documen-
tos arquivísticos adotados por uma instituição
devem estar em consonância com os princípi-
os da arquivologia e demais atividades ineren-
tes ao processo, como captura digital, arma-
zenamento e disseminação dos representan-
tes digitais.

B) Considerando as rápidas mudanças dos am-
bientes tecnológicos e os custos elevados  de
implementação e manutenção de programas
de digitalização de acervos arquivísticos de valor
permanente, deve-se considerar programas
cooperativos com organizações que ofereçam
garantias de segurança e preservação a longo
prazo.

C) Os documentos selecionados para digitaliza-
ção devem ser distinguidos por seu estado de
conservação, valor intrínseco e frequência de
uso, sem que esteja necessariamente expres-
sa a relação orgânica com o fundo ou coleção
a que pertencem.

D) As ações de digitalização não devem ser re-
alizadas em detrimento das ações de conser-
vação convencional dos acervos custodiados
por instituições arquivísticas, por serem
inalienáveis e imprescritíveis, conforme preco-
niza o artigo 10º da Lei Federal nº 8.159/91.

E) Alguns materiais fotográficos requerem
escâneres específicos. Para a captura de ima-
gens de negativos e diapositivos de vidro em
processo de deterioração, é aconselhável a
utilização de um sistema formado por câmeras
digitais, mesas de reprodução e caixas de luz
contínua ou com sistema de flash, como sis-
tema de retro-iluminação.

Questão 33
Com base no texto de Duchein (1982) “O res-
peito aos fundos em arquivística: princípios te-
óricos e problemas práticos”, analise as alter-
nativas e assinale a questão contrária ao
pensamento do autor.

A) Para produzir um fundo de arquivo, uma or-
ganização deve assumir denominação e exis-
tência jurídica própria, resultante de um ato
preciso e datado.

B) Documentos transferidos de um organismo
em atividade para outro também ativo e que
tenham sido ali integrados, deverão ser consi-
derados como pertencentes ao fundo do or-
ganismo que os recolheu.

C) Quando se transfere para um organismo em
atividade, as competências de um organismo
extinto, os documentos pertencentes a este
último devem ser considerados como forma-
dores de um fundo distinto.

D) Se um organismo novo é criado para exer-
cer as competências de vários organismos ex-
tintos, os fundos dos organismos extintos es-
tão encerrados, e o fundo do organismo novo
que os sucede, diferencia-se deles.

E) Quando um fundo ou divisão de um fundo
possui classificação dada pelo organismo que
o produziu, esta classificação não será con-
servada considerando o princípio de respeito
aos fundos.
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Questão 34
O duplo valor dos documentos é uma das no-
ções que está na base da arquivística contem-
porânea.  O ciclo de vida dos documentos não
pode ser compreendido com clareza sem que
seja considerado o seu valor primário e secun-
dário.  Assinale abaixo a alternativa cuja noção
destes valores está INCORRETA.

A)  O valor primário pode ser a qualidade de
um documento com base na sua utilização
imediata e uso essencialmente administrativo.

B) Para fins de avaliação com vistas à destina-
ção, um documento de valor secundário de-
verá conter a qualidade primordial do docu-
mento de arquivo: a organicidade.

C) Critérios utilizados para estabelecer o valor
secundário dos documentos, nos casos de acer-
vos acumulados, devem considerar, primordi-
almente, o estado de conservação dos mes-
mos.

D) Considerando o ciclo de vida do documento,
o valor primário está relacionado à fase cor-
rente e intermediária, enquanto o valor secun-
dário está relacionado à fase permanente.

E) Os documentos preservados por seu valor
secundário, finda a utilização administrativa, po-
derão eventualmente servir como prova em
questões indenizatórias.

Questão 35
Segundo a Câmara Técnica de Documentos
Eletrônicos do CONARQ, que elaborou o mo-
delo de requisitos para um SIGAD, a captura
consiste em declarar um documento como do-
cumento arquivístico ao incorporá-lo num SIGAD
por meio das ações de registro, classificação,
indexação, atribuição de metadados e arquiva-
mento. Considerando os requisitos funcionais
referentes à captura, e as categorias: obriga-
tório, com a expressão ‘tem que’; altamente
desejável, com a expressão ‘deve’; e facultati-
vo com a expressão ‘pode’; assinale a alterna-
tiva correta.

A) Um SIGAD pode prever a inserção dos me-
tadados obrigatórios, previstos em legislação
específica na devida esfera e âmbito de com-
petência, no momento da eliminação de pro-
cessos.

B) Um SIGAD tem que aceitar o conteúdo do
documento, bem como as informações que
definem sua aparência, mantendo as associa-
ções entre os vários objetos digitais que com-
põem o documento, isto é, anexos e links de
hipertexto.

C) Um SIGAD tem que automatizar a produção
de documentos por meio da exibição de for-
mulários e modelos predefinidos pelo progra-
ma de gestão arquivística de documentos.

D) Um SIGAD pode que ser capaz de atribuir
um número identificador a cada dossiê/pro-
cesso e documento capturado, que serve para
identificá-lo desde o momento da captura até
sua destinação final no SIGAD.

E) Um SIGAD pode proporcionar a captura em
lote de documentos gerados por outros siste-
mas.

Questão 36
Com base no e-ARQ Brasil, que define os re-
quisitos para desenvolvimento de um SIGAD e
considerando que a avaliação dos documentos
refere-se à aplicação da tabela de temporalida-
de e destinação de documentos, assinale a al-
ternativa correta.

A) Um SIGAD tem que permitir que qualquer
usuário altere o prazo ou destinação prevista
em um item da tabela de temporalidade e des-
tinação de documentos e garantir que a alte-
ração tenha efeito em todos os documentos
ou dossiês/processos associados àquele item.

B) Um SIGAD pode limitar a definição e a ma-
nutenção (alteração, inclusão e exclusão) da
tabela de temporalidade e destinação de do-
cumentos a usuários autorizados.

C) No SIGAD, manter o histórico das alterações
realizadas na tabela de temporalidade e desti-
nação de documentos não reflete na recupe-
ração da informação.

D) Um SIGAD somente é capaz de importar
parcialmente uma tabela de temporalidade e
destinação de documentos.

E) Um SIGAD tem que fornecer recursos inte-
grados à tabela de temporalidade e destina-
ção de documentos para implementar as ações
de destinação.
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Questão 37
Segundo Smit e Kobashi (2003) o controle de
vocabulário é um recurso empregado para or-
ganizar e recuperar informações com consis-
tência, gerando confiança no sistema. Os ins-
trumentos arquivisticos de vocabulário contro-
lado podem ser representados em linguagens
de marcação da web semântica. Considerando
o enunciado assinale a alternativa correta.

A) Um tesauro funcional controla o vocabulário
que designa a razão de ser do documento
(sua função) e não o que ele contém (assun-
to).

B) O tesauro funcional substitui completamente
o plano de classificação e apresenta diferen-
tes visualizações do mesmo.

C) O plano de classificação despreza o princípio
da hierarquia que se aplica a todas as ativida-
des desenvolvidas pelo produtor.

D) Planos de classificação e tesauros funcionais
não podem ser representados digitalmente
pelas linguagens RDF, RDFS, OWL e SKOS.

E) O tesauro de função supõe que todas as
ramificações da atividade sejam previstas a
priori, impedindo que estas possam ser livre-
mente acopladas às atividades, quando a do-
cumentação assim o exigir.

Questão 38
A digitalização é compreendida como a fiel con-
versão da imagem de um documento para o
código digital.  Dentre as tecnologias de Ges-
tão Eletrônica de Documentos (GED) encon-
tra-se a Document Imaging que contempla a
criação e gerenciamento das imagens
digitalizadas. Assinale a alternativa que faz re-
ferência à digitalização de imagens.

A) Document Management.
B) MIDI.
C) MP3.
D) OCR/ISIS.
E) WAV.

Questão 39
A autenticidade de um documento arquivístico
é a qualidade deste documento ser exatamen-
te aquele que foi produzido, não tendo sofrido
alteração, corrompimento e adulteração. Com
base nas “Diretrizes para a Presunção de Au-
tenticidade de Documentos Arquivísticos Digi-
tais”, aprovadas pela Resolução Nº 37/12 do
COMARQ, analise os itens a seguir.

I) A autenticidade dos documentos arqui-
vísticos digitais é assegurada sempre que
eles são transmitidos através do espaço (en-
tre pessoas e sistemas ou aplicativos) ou
do tempo (armazenagem contínua ou atu-
alização/substituição de hardware/software
usados para armazenar, processar e comu-
nicar os documentos).

II) As características físicas de documentos
digitais, isto é, suporte e cadeias de bits ne-
les registradas, podem mudar ao longo do
tempo. A mudança de suporte não com-
promete a autenticidade do documento di-
gital porque, nesse caso, diferentemente
dos documentos não digitais, forma e con-
teúdo estão desvinculados do suporte.

III) Como a guarda de documentos arquivís-
ticos digitais é inexoravelmente ameaçada
pela obsolescência tecnológica, a presunção
da sua autenticidade deve se apoiar na evi-
dência de que eles foram mantidos com uso
de tecnologias e procedimentos administra-
tivos que garantiram a sua identidade e in-
tegridade (componentes da autenticidade).

IV) Os documentos arquivísticos digitais apre-
sentam vantagens adicionais para presun-
ção de autenticidade em razão de serem
facilmente duplicados, distribuídos,
renomeados, reformatados ou convertidos,
além de poderem ser alterados e falsifica-
dos com facilidade, sem deixar rastros apa-
rentes.

Os itens corretos são:
A) I e III.
B) I e IV.
C) II e III.
D) III e IV.
E) II e IV.
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Questão 40
Segundo a Câmara Técnica de Preservação
de Documentos do CONARQ, nas “Recomen-
dações para Digitalização de Documentos Ar-
quivísticos Permanentes” a qualidade da ima-
gem digital é o resultado dos seguintes fato-
res: resolução óptica,  profundidade de bit, pro-
cessos de interpolação (quando utilizados) e
níveis de compressão, além das características
dos próprios equipamentos e técnicas utiliza-
das. Analise os itens abaixo.

I) A resolução linear é determinada pelo
número de pixels utilizados para apresentar
a imagem, e expressa em pontos por pole-
gada (dpi) ou pixels por polegada (ppi) da
vertical e horizontal da imagem digital (eixo
X,Y).

II) Quanto maior o número de pixels utiliza-
dos no processo de captura digital de ima-
gem, menor será a resolução linear e, por-
tanto, a possibilidade de representar a ima-
gem original com a riqueza de detalhes do
documento original.

III) A profundidade de bit (também chama-
da de resolução tonal, resolução de cor ou
variação dinâmica), é uma medida do nú-
mero de bits utilizados para definir cada pixel.

IV) Quanto menor o número de bits para
compor cada pixel, maior será a escala de
tonalidades de cinza (greyscale) – onde há
um bit por pixel para as cores (modo de
cores) a serem apresentadas.

Os itens corretos são:
A) I e III.
B) I e II.
C) II e IV.
D) I e IV.
E) III e IV.
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