
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

EDITAL 30/2018 
 

 

ARQUIVISTA 
 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 
 Além deste caderno, você deverá ter recebido o CARTÃO-RESPOSTA para a Prova Escrita Objetiva e o CARTÃO DE 

REDAÇÃO. Caso não tenha recebido algum dos cartões, peça-os ao fiscal. 

 

 Verifique se este caderno contém sessenta questões. 

 

 Verifique se seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em caso 

afirmativo, assine SOMENTE o cartão-resposta da Prova Objetiva. 

 

 Leia atentamente as instruções gerais que constam nos dois documentos. 

 

 No CARTÃO-RESPOSTA, atribuir-se-á pontuação zero a toda questão com mais de uma alternativa assinalada. 

 

 Não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculo e portar material de consulta. 

 

 O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, é de quatro horas e meia 

(13h às17h30min). 

 

 Utilize caneta azul ou preta para preencher o CARTÃO-RESPOSTA e o CARTÃO DE REDAÇÃO. 

 

 Quando terminar, entregue ao fiscal o CARTÃO-RESPOSTA, o CARTÃO DE REDAÇÃO e o CADERNO DE 

QUESTÕES. 

 

 O candidato que se retirar do local de realização desta prova, após três horas e meia do seu início, poderá levar o 

caderno de questões. 

 

 

 

APÓS O AVISO PARA INÍCIO DAS PROVAS, VOCÊ DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL 

DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO POR, NO MÍNIMO, SESSENTA MINUTOS. 
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         REDAÇÃO 
Leia com atenção os textos a seguir.  

 

TEXTO I 
 

Jovens fazem plásticas para ficar parecidos com suas selfies com filtro 

 

Crystal adorava trocar selfies com os amigos. Com frequência, porém, ela se detia por um instante antes de enviar suas 

próprias fotos: "Não conseguia parar de olhar como o filtro do Snapchat mudava o meu rosto", disse à BBC. 

 

"Ele definia meu queixo, delineava as maçãs do rosto e deixava meu nariz mais reto, o que sempre me fazia sentir um pouco 

insegura", conta a assistente médica de 26 anos, de San Diego, na Califórnia (EUA). 

 

Em uma tentativa então de ter o rosto parecido de fato com a versão que via com o filtro das flores do Snapchat, ela decidiu 

fazer preenchimentos no nariz e embaixo dos olhos. Ela faz parte do crescente número de jovens que buscam em 

procedimentos estéticos um caminho para ficarem mais parecidos com as selfies que tiram. 

 

O termo “dismorfia de Snapchat” foi criado pelo médico britânico Tijion Esho, que tem várias clínicas estéticas no Reino 

Unido. Não se trata de uma doença oficialmente reconhecida, mas de um fenômeno que preocupa especialistas em saúde 

mental, assim como alguns cirurgiões plásticos.  

 

"Agora vemos fotos de nós mesmos diariamente nas plataformas sociais que usamos, algo que pode nos tornar mais críticos 

de nós mesmos", explica Esho, que diz já ter recusado atender pacientes que pareciam demasiadamente obcecados em 

parecer com suas fotos com filtro. 

 

Segundo o médico, essas fotos são boas como referência. "O problema é quando elas se tornam mais do que uma referência: 

se transformam em como os pacientes veem a si mesmos ou quando querem se ver exatamente como nessas imagens. Isso 

não é apenas pouco realista, mas potencialmente um sintoma de outros problemas subjacentes”, opina. 

 
Fonte: https://universa.uol.com.br/noticias/bbc/2018/05/05/jovens-fazem-cirurgias-para-ficar-parecidos-com-suas-selfies-com-filtro.htm. Acessado em 06/05/2018. 

 

TEXTO II 
 

 

REAL MARAVILHOSO – Victor Motta 

 

Nossa vida flutuando em dois espaços, 

um real – outro fantástico imaginário, 

e nesse encontro do real maravilhoso 

ficamos presos, partidos aos pedaços 

estando em um, desejando o outro. 

Vivemos então o momento majestoso, 

onde tudo é possível na fantasia criada, 

e no equilíbrio dessa realidade virtual, 

encontramos a felicidade imaginada 

para amenizar a solidão do ser 

esmagado na realidade do viver 

buscando no fantástico irreal 

as ilusões passadas e perdidas. 
 

Fonte: https://www.pensador.com/poemas_de_amor_virtual/.  

Acessado em 06/05/2018. 

 

 

TEXTO III 

 

 
 Fonte: www.vidadesuporte.com.br. Acessado em 06/05/2018. 

A partir das reflexões suscitadas pelos textos I, II e III, escreva, entre 25 e 30 linhas, com base na norma culta da língua 

portuguesa, um texto dissertativo/argumentativo acerca do tema: 

 

O ESMAECIMENTO DAS FRONTEIRAS ENTRE O REAL E O VIRTUAL

https://universa.uol.com.br/noticias/bbc/2018/05/05/jovens-fazem-cirurgias-para-ficar-parecidos-com-suas-selfies-com-filtro.htm
https://www.pensador.com/poemas_de_amor_virtual/
http://www.vidadesuporte.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 10. 

 

A Ética da Amizade - Christian Ingo Lenz Dunker 

 

Ser amigo de alguém parece algo que não se aprende, de repente acontece. Parece mesmo um assunto pouco sério. 

Na verdade a amizade foi um tema muito discutido na filosofia antiga e existiram escolas de pensamento, como o 

epicurismo, que colocavam a amizade no centro da vida humana. Cultivá-la não era apenas uma coisa a mais na vida, mas 

aquilo que nos tornava melhores e tornava a vida algo que valesse a pena. Às vezes pensamos que a ética é alguma coisa 

que se decide apenas em torno dos grandes temas sobre os quais precisamos tomar uma posição: a morte, a violência, a 

justiça, a fidelidade, o bem estar comum. Mas nesta coisa comum que é a amizade tudo isso está em jogo. Como tratamos o 

outro, e como estamos com o outro, este é o problema. 

Para saber que alguém é nosso amigo geralmente fazemos a seguinte pergunta: ele está comigo por algum interesse 

ou porque ele de fato quer o meu bem? Uma regra da amizade é a de que não devemos usar o outro como um meio de 

alcançar algo. Quando isso acontece dizemos que é uma amizade interesseira, uma falsa amizade, onde a preocupação é: o 

que eu vou ganhar com isso? Amigos não esperam ganhar nada além da própria amizade. A relação, nela mesma, é o que 

nos atrai. (...) 

A ética da amizade exige, em contrapartida, uma rigorosa igualdade. Não uma igualdade no sentido em que são 

pessoas que gostam das mesmas coisas, de um tipo de música, por exemplo. Não uma igualdade em que você será tratado 

da mesma maneira como trata o outro, afinal isso geraria apenas uma ética baseada na troca de interesses. A igualdade de 

que falo diz respeito a como tratamos e acolhemos as diferenças entre os amigos. A diferença não precisa ser eliminada, pois 

o sentimento de igualdade suporta as divergências de opiniões e de jeitos de ser. É uma igualdade mais abstrata. (...) 

Em nossa época a ética da amizade tem encontrado poucos espaços para frutificar. O lema “amigos, amigos, 

negócios à parte” inicialmente podia ser lido no sentido de não tornar as amizades um trampolim para outras atividades, não 

transportar a confiança de um para outro. A cultura brasileira produziu, historicamente, formas complexas de relações onde 

a distinção entre o que é e o que não é amizade fica difícil de estabelecer. O dono da mercearia que vende fiado, aos 

“amigos”, o “amigo” naquela repartição capaz de resolver um problema quando preciso, os acobertamentos e 

favorecimentos que tornam nossa sociedade tão desigual baseia-se, entre outras coisas na corrupção da ética da amizade. 

Nada mais típico do que a expressão: “aos amigos tudo, aos inimigos a lei”. Isso que dizer que a própria aplicação da lei não 

é igual para todos, uma descarada injustiça. Não é à toa que os membros da máfia italiana chamavam-se uns aos outros de 

“amici” (amigos). Quando a amizade é atravessada por uma rede de interesses ela se enfraquece enquanto tal. Perde assim 

sua capacidade de gerar segurança, confiança e de reunir igualdade e diferença de um modo tão único e enriquecedor para 

nossas vidas. 

Por outro lado, neste mesmo Brasil, que vive uma degradação da amizade em troca de favores, vemos situações de 

miséria extrema onde a solidariedade acaba sendo o único recurso para sustentar um modo viável de existência coletiva. É 

interessante como em muitas destas situações efetivamente uns ajudam os outros mas isso acontece de forma tão espontânea 

que não ocorre a ninguém contabilizar tais favores ou cobrá-los em outro momento. Mas de fato, não é apenas a amizade 

que define tais situações mas uma combinação de modos de relacionamento típica de nossa cultura. 

Outro sinal do declínio da ética da amizade pode estar associado ao aumento da violência nas escolas e entre os 

adolescentes em geral. A escola não ensina a amizade mas ela, no melhor dos casos, permite que esta aconteça. A situação 

escolar favorece o desenvolvimento de amigos: reúne pessoas da mesma idade, geralmente com preocupações semelhantes, 

submetidas a um regime comum de problemas e de exigências. Quando esta situação é atravessada por interesses que 

ultrapassam a referência que torna todos iguais dentro da escola, a amizade tem problemas para se consolidar. Formam-se 

grupos de exclusão, amizades orientadas para a sobrevivência ou opressão, para a aquisição de poder ou influência. (...) 

Tratando com crueldade, não apenas física, aqueles que se desviam desses interesses o grupo mostra como a desigualdade 

entre seus membros não pode tolerar diferenças, afastando-se assim da ética da amizade. 
 

Adaptado de: http://stoa.usp.br/chrisdunker/files/1871/10564/1996+-+A+Ética+da+Amizade.pdf 
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Questão 01 
O texto do psicanalista Christian Dunker é um artigo de opinião porque se caracteriza pela 

 

(A) exemplificação articulada aos argumentos empregados sobre a ética da amizade. 

(B) descrição de fatos corriqueiros comprobatórias de sua visão sobre a ética da amizade. 

(C) inferência sobre as opiniões de seus leitores acerca da ética da amizade. 

(D) injunção de proposições a seus leitores a fim de praticarem a ética da amizade. 

(E) exposição de argumentos para defesa da ética da amizade. 

 

Questão 02 
Os termos sublinhados nos fragmentos “Na verdade a amizade foi um tema muito discutido na filosofia antiga” e “Em nossa 

época a ética da amizade tem encontrado poucos espaços para frutificar” exercem qual função sintática? 

 

(A) Complemento nominal. 

(B) Objeto indireto. 

(C) Adjunto adverbial. 

(D) Adjunto adnominal. 

(E) Sujeito. 

 

Questão 03 
No período “A diferença não precisa ser eliminada, pois o sentimento de igualdade suporta as divergências de opiniões e de 

jeitos de ser”, a conjunção sublinhada apresenta valor semântico semelhante a 

 

(A) portanto 

(B) por conseguinte 

(C) embora 

(D) caso 

(E) porque 

 

Questão 04 
O texto apresenta uma função de linguagem predominante. Assinale a alternativa que apresenta essa função, seguida de sua 

justificativa. 

 

(A) Função poética, já que o texto remete à dimensão plurissignificativa das palavras “ética” e “amizade”. 

(B) Função metalinguística, pois o artigo de opinião investiga historicamente os sentidos dos vocábulos que o intitula. 

(C) Função fática, visto que “Ética da amizade” busca interlocução com seu leitor, na medida em que faz referencias à 

realidade brasileira. 

(D) Função conativa, porque o texto está centrado no convencimento dos seus leitores, acerca das relações entre 

amizade e vida social. 

(E) Função emotiva, já que “Ética da amizade” apresenta as posições pessoais de Christian Dunker, centrando-se, 

assim, na figura do autor. 

 

Questão 05 
Considere o fragmento: “Tratando com crueldade, não apenas física, aqueles que se desviam desses interesses o grupo 

mostra como a desigualdade entre seus membros não pode tolerar diferenças (...).” A alternativa que possui trecho 

sublinhado de mesma função sintática ao do fragmento “Tratando com crueldade” é 

 

(A) “Ser amigo de alguém parece algo que não se aprende, de repente acontece.” 

(B) “Às vezes pensamos que a ética é alguma coisa que se decide apenas em torno dos grandes temas (...)” 

(C) “A ética da amizade exige, em contrapartida, uma rigorosa igualdade” 

(D) “os acobertamentos e favorecimentos que tornam nossa sociedade tão desigual baseia-se, entre outras coisas na 

corrupção da ética da amizade.” 

(E) “vemos situações de miséria extrema onde a solidariedade acaba sendo o único recurso para sustentar um modo 

viável de existência coletiva.” 
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Questão 06 
Os parágrafos de um artigo de opinião possuem diferentes funções para o cumprimento de sua intenção argumentativa. 

Relendo o 4º parágrafo, nota-se a presença de uma estratégia argumentativa bastante conhecida. A alternativa que apresenta 

a estratégia e trecho ilustrativo correspondente é: 

(A) Uso de provas concretas. “Não é à toa que os membros da máfia italiana chamavam-se uns aos outros de “amicci” 

(amigo).” 

(B) Uso de argumento de autoridade. “Perde assim sua capacidade de gerar segurança, confiança e de reunir igualdade 

e diferença de um modo tão único e enriquecedor para nossas vidas.” 

(C) Causa e consequência. “O lema “amigos, amigos, negócios à parte” inicialmente podia ser lido no sentido de não 

tornar as amizades um trampolim para outras atividades, não transportar a confiança de um para outro.” 

(D) Exemplificação. “O dono da mercearia que vende fiado aos “amigos”, o “amigo” naquela repartição capaz de 

resolver um problema quando preciso, (...) baseia-se, entre outras coisas na corrupção da ética da amizade.” 

(E) Alusão histórica. “Às vezes pensamos que ética é alguma coisa que se decide apenas em torno dos grandes temas 

sobre os quais precisamos tomar uma posição (...)” 

 

Questão 07 
O termo sublinhado em “Cultivá-la não era apenas uma coisa a mais na vida, mas aquilo que nos tornava melhores e 

tornava a vida algo que valesse a pena” estabelece, no texto, relação de coesão textual com qual expressão? 

(A) Filosofia antiga 

(B) Escolas de pensamento 

(C) Amizade 

(D) Vida humana 

(E) Uma coisa a mais 

 

Questão 08 
O item que apresenta a mesma função sintática que o trecho sublinhado em “Ser amigo de alguém parece algo que não se 

aprende” é: 

(A) “Parece mesmo um assunto pouco sério” 

(B) “Quando isso acontece dizemos que é uma amizade interesseira (...)” 

(C) “Em nossa época a ética da amizade tem encontrado poucos espaços para frutificar.” 

(D) “Quando esta situação é atravessada por interesses que ultrapassam a referência que torna todos iguais dentro da 

escola (...)” 

(E) “Formam-se grupos de exclusão, amizades orientadas para a sobrevivência ou opressão, para a aquisição de poder 

ou influência.” 

 

Questão 09 
No dito popular “aos amigos tudo, aos inimigos a lei”, vê-se duas ocorrências de preposições. Assinale a alternativa que 

apresenta preposição de mesmo valor semântico àquelas do fragmento. 

(A) “Cultivá-la não era apenas uma coisa a mais na vida” 

(B) “Às vezes pensamos que a ética é alguma coisa que se decide apenas em torno dos grandes temas sobre os quais 

precisamos tomar uma posição” 

(C) “os acobertamentos e favorecimentos que tornam nossa sociedade tão desigual baseia-se, entre outras coisas na 

corrupção da ética da amizade.” 

(D) “Uma regra da amizade é a de que não devemos usar o outro como um meio de alcançar algo.” 

(E) “amizades orientadas para a sobrevivência ou opressão, para a aquisição de poder ou influência.” 

 

Questão 10 
O texto utiliza inúmeras relações de oposição para estabelecer sua argumentação. Assinale a alternativa que apresenta 

período composto, com uma conjunção sublinhada, capaz de expressar essa relação de sentido. 

(A) “A ética da amizade exige, em contrapartida, uma rigorosa igualdade” 

(B) “Amigos não esperam ganhar nada além da própria amizade.” 

(C) “Quando a amizade é atravessada por uma rede de interesses ela se enfraquece enquanto tal.” 

(D) “(...) não é apenas a amizade que define tais situações mas uma combinação de modos de relacionamento típica de 

nossa cultura ” 

(E) “Outro sinal do declínio da ética da amizade pode estar associado ao aumento da violência nas escolas e entre os 

adolescentes em geral.” 
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INFORMÁTICA 

 
Questão 11 
A UFRRJ, ao utilizar o Excel 2106, identificou a origem dos candidatos do Concurso 30/2018, que está apresentada no 

intervalo de células selecionado na Figura 1 e, portanto, utilizou a ferramenta de Classificação Personalizada, conforme a 

Figura 2. 

 
Figura 1 

 

 
Figura 2 

 
Assinale a alternativa que apresenta a ordenação correta da planilha após clicar no botão OK da Figura 2. 

 

(A)  (D)  

 

 

 

 

 
(B)  (E)  

 

 

 

 

 
(C)  
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Questão 12 
Através do e-mail institucional, a Divisão de Concursos deseja encaminhar uma mensagem de e-mail recebida da Reitoria 

para a Pró-reitoria Administrativa, com cópias para 2 Setores distintos, e aproveitando a mesma mensagem informar de 

forma anônima à Reitoria o encaminhamento feito. Qual é a forma correta para realizar o envio dessa mensagem? 

(A) Clicar em “Encaminhar” 

 Para: <Pró-reitoria Administrativa>, <Setor 1>, <Setor 2> 

 Cc: <Reitoria> 

 

(B) Clicar em “Encaminhar” 

 Para: <Pró-reitoria Administrativa>, <Setor 1>, <Setor 2> 

 Cco: <Reitoria> 

 

(C) Clicar em “Responder” 

 Para: <Pró-reitoria Administrativa> 

 Cc: <Setor 1>, <Setor 2> 

 Cco: <Reitoria> 

 

(D) Clicar em “Responder” 

 Para: <Reitoria> 

 Cc: <Pró-reitoria Administrativa>, <Setor 1>, <Setor 2> 

 

(E) Clicar em “Encaminhar” 

 Para: <Pró-reitoria Administrativa> 

 Cc: <Setor 1>, <Setor 2> 

 Cco: <Reitoria> 

 

Questão 13 
No Word 2016, plataforma Windows, as teclas de atalho Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+P e F12 possuem, respectivamente, as 

seguintes funções: 

 

(A) Recortar, Colar, Imprimir e Salvar como. 

(B) Recortar, Colar, Parágrafo e Fechar arquivo. 

(C) Desfazer Digitação, Colar, Imprimir e Salvar como. 

(D) Desfazer Digitação, Colar, Parágrafo e Fechar arquivo. 

(E) Recortar, Colar, Imprimir e Abrir arquivo. 

 

Questão 14 
Os computadores utilizam um endereço para serem reconhecidos numa rede intranet ou na internet. Os usuários podem, 

através desse endereço, acessar arquivos de servidores numa rede ou até se comunicar com outros computadores pela 

internet. O endereço utilizado por esses dispositivos é chamado de 

 

(A) EI. 

(B) IC. 

(C) ID. 

(D) IP. 

(E) IS. 

Questão 15 
Ao utilizar o navegador de internet Google Chrome no Windows 10, um usuário deseja aplicar um zoom na tela, ou seja, 

aumentar o tamanho de um texto ou imagem. As teclas que devem ser acionadas simultaneamente são 

 

(A) Ctrl e Z. 

(B) Ctrl e +. 

(C) Alt e Z. 

(D) Alt e +. 

(E) Shift e +. 
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LEGISLAÇÃO 
Questão 16 
De acordo com o Código de Ética dos servidores públicos civis do Poder Executivo Federal, são deveres fundamentais do 

servidor público 

(A) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, procurando procrastinar situações, principalmente 

diante de atraso na prestação dos serviços. 

(B) retardar prestações de contas, que sejam condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a 

seu cargo. 

(C) ter respeito à hierarquia, porém com temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura 

em que se funda o Poder Estatal. 

(D) manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas 

funções. 

(E) participar de movimentos de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. 

 

Questão 17 
Conforme o disposto na Lei 8.112/90, uma forma de provimento de cargo público é a(o) 

(A) ascensão. 

(B) transferência. 

(C) recondução. 

(D) posse. 

(E) exercício. 

 

Questão 18 
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública quando o servidor 

(A) retarda ou deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício. 

(B) oculta circunstância de que tem ciência e que deva permanecer em sigilo.  

(C) concede publicidade aos atos oficiais. 

(D) frustra a ilicitude de concurso público. 

(E) presta contas quando esteja obrigado a fazê-lo. 

 

Questão 19 
De acordo com o disposto na Lei 8.429/1992, assinale a alternativa correta. 

(A) A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que 

compõem o seu patrimônio público. 

(B) A declaração de bens compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, e qualquer outra espécie de 

bens e valores patrimoniais, incluídos os objetos e utensílios de uso doméstico. 

(C) A declaração de bens será semestralmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do 

mandato, cargo, emprego ou função. 

(D) O agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa 

será punido com a pena de advertência, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

(E) O declarante poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na 

conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza. 

 

Questão 20 
De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, acerca do servidor público da administração direta, autárquica e 

fundacional, no exercício de mandato eletivo, assinale a alternativa correta. 

(A) Empossado no mandato de Vereador, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela 

sua remuneração. 

(B) Investido no mandato de Prefeito, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, 

emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 

(C) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 

(D) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será 

interrompido para todos os efeitos legais. 

(E) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados aplicando-se a 

proporcionalidade. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 21 
Os arquivos são constituídos pelas teorias das três idades ou estágios de sua evolução, que são definidos como 

(A) primeira idade, corrente e permanente. 

(B) corrente, segunda idade e intermediário. 

(C) corrente, segunda idade e permanente. 

(D) segunda idade, intermediário e permanente. 

(E) permanente, intermediário e terceira idade. 

 

Questão 22 
O tipo de arquivo constituído por documentos que perderam todo valor de natureza administrativa e se conservam em razão 

de seu valor histórico ou documental é denominado 

(A) arquivo corrente. 

(B) arquivo intermediário. 

(C) arquivo permanente. 

(D) arquivo setorial. 

(E) arquivo especial. 

 

Questão 23 
Instrumentos de pesquisa são utilizados para descrição e localização de documentos no acervo. São considerados tipos de 

instrumentos de pesquisa: 

(A) catálogo, guias, inventários e repertórios. 

(B) tabelas de equivalências, cartas, atas e guias. 

(C) cartas, catálogo, guias e inventários. 

(D) guias, inventários, repertórios e atas. 

(E) inventários, guias, atas e cartas. 

 

Questão 24 
Quanto ao gênero, os documentos podem ser classificados em: 

(A) textuais, cartográficos, iconográficos, fotográficos, filmográficos, micrográficos e informáticos. 

(B) textuais, filmográficos, sonoros, cartográficos, iconográficos, micrográficos e informáticos.  

(C) textuais, cartográficos, fotografias, filmográficos, filmes, sonoros e informáticos. 

(D) textuais, filmográficos, sonoros, cartográficos, iconográficos, filmes e cartas. 

(E) textuais, sonoros, CD, cartas, filmes, fotográficos e filmográficos. 

 

Questão 25 
A área responsável pelo serviço de recebimento, registro, classificação, distribuição, controle da tramitação e expedição de 

documentos é chamada de 

(A) Arquivo intermediário. 

(B) Centro de documentação. 

(C) Protocolo. 

(D) Arquivo setorial. 

(E) Arquivo especial. 

 

Questão 26 
A Lei 12.527, que versa sobre o acesso a informações, define autenticidade como 

(A) a qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. 

(B) a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, 

equipamento ou sistema. 

(C) a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. 

(D) a qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. 

(E) a qualidade dos dados que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer 

meio, suporte ou formato. 
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Questão 27 
De acordo com a Lei 12.527, as informações com restrições de acesso são classificadas como 

(A) ultrassecreta, secreta e reservada. 

(B) ultrassecreta, ostensiva e reservada. 

(C) ultrassecreta, secreta e sigilosa. 

(D) ostensiva, secreta e sigilosa. 

(E) ostensiva, reservada e sigilosa. 

 

Questão 28 
Em arquivologia, os métodos de arquivamento são divididos em duas grandes classes: 

(A) básicos e simples. 

(B) numéricos e alfabéticos. 

(C) alfabéticos e padronizados. 

(D) básicos e padronizados. 

(E) numéricos e simples. 

 

Questão 29 
A técnica de restauração que consiste na utilização de reforço de papel ou tecido em qualquer face da folha é chamada de 

(A) encapsulação. 

(B) silking. 

(C) velatura. 

(D) alisamento. 

(E) laminação. 

 

Questão 30 
Os documentos arquivísticos são divididos por fases ou idades. A transição desses documentos da fase corrente para a fase 

intermediária é chamada de 

(A) avaliação. 

(B) recolhimento. 

(C) transferência. 

(D) destinação. 

(E) eliminação. 

 

Questão 31 
O arquivista, ao tratar a documentação na fase permanente, deverá obedecer a um princípio básico da arquivologia, 

conhecido como princípio da 

(A) proveniência. 

(B) organicidade. 

(C) unicidade. 

(D) individualidade. 

(E) ilegalidade. 

 

Questão 32 
Os cuidados com os documentos arquivísticos devem ser constantes e adequados para que informações não sejam perdidas. 

As principais operações de conservação desses tipos de documentos são: 

 

(A) desinfestação, restauração, encapsulação e laminação. 

(B) limpeza, laminação, desinfestação e alisamento. 

(C) alisamento, limpeza, desinfestação e restauração. 

(D) restauração, alisamento, laminação, desinfestação. 

(E) laminação, encapsulação, limpeza, desinfestação. 
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Questão 33 
Em conservação, o aparelho utilizado para controle de umidade e temperatura é o 

(A) higrômetro. 

(B) hidrômetro. 

(C) termo-hidrógrafo. 

(D) teliógrafo. 

(E) termo-higrógrafo. 

 

Questão 34 
No código de classificação de documentos de arquivos, as atividades, funções e espécies documentais são identificadas por 

(A) palavras. 

(B) letras. 

(C) assuntos. 

(D) desenhos. 

(E) termos. 

 

Questão 35 
A norma que determina regras para a descrição no Brasil de documentos arquivísticos, compatíveis com as normas 

internacionais em vigor ISAD (G) e ISAAR (CPF), visando a facilitar o acesso e o intercâmbio de informações em âmbito 

nacional e internacional, é a 

(A) e-AQR Brasil. 

(B) NOBRADE. 

(C) ISAD (G). 

(D) ISAAR (CPF). 

(E) ISDF. 

 

Questão 36 
Segundo a Lei 8.159, o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação, e 

arquivamento em fase corrente e intermediária, visando à eliminação ou recolhimento para guarda permanente, refere-se 

a/ao 

(A) gestão de documentos. 

(B) gestão da informação. 

(C) gestão do conhecimento. 

(D) arquivo corrente. 

(E) arquivo intermediário. 

 

Questão 37 
O documento codificado em dígitos binários, acessível por meio de sistema computacional, é chamado de 

(A) especial. 

(B) eletrônico. 

(C) digital. 

(D) digitalizado. 

(E) impresso. 

 

Questão 38 
Qual o órgão cuja finalidade é definir a política nacional de arquivos públicos e privados, bem como exercer orientação 

normativa visando à gestão documental e à proteção especial aos documentos de arquivo? 

(A) CPAD. 

(B) SINAR. 

(C) CONARQ. 

(D) Arquivo Nacional. 

(E) SINAF. 

 

 

 



  Concurso Público para cargos Técnico-Administrativos da UFRRJ – Edital 30/2018 Arquivista 

Questão 39 
O documento ou processo juntado, em caráter definitivo, a outro documento ou processo, eventualmente de mesma 

procedência, por finalidade de conteúdo é chamado de 

(A) apenso. 

(B) apócrifo. 

(C) anexo. 

(D) apógrafo. 

(E) anopistógrafo. 

 

Questão 40 
O princípio pelo qual é assegurado ao Estado o direito sobre os arquivos públicos é chamado de 

(A) inabilidade. 

(B) imprescritibilidade. 

(C) inalienabilidade. 

(D) integridade. 

(E) imutabilidade. 

 

Questão 41 
A organização de arquivos pressupõe o desenvolvimento de várias fases de trabalho. Faz parte da segunda fase da 

organização de arquivos  

(A) a análise de dados coletados. 

(B) o levantamento de dados. 

(C) o planejamento. 

(D) a implantação e acompanhamento. 

(E) o arquivamento. 

 

Questão 42 
O segmento da diplomática que estabelece a chamada “ingenuidade documental” denomina-se 

(A) espécie documental. 

(B) gênese documental. 

(C) forma documental. 

(D) tipo documental. 

(E) tradição documental. 

 

Questão 43 
O tipo de microfilme que serve para a preservação das informações contidas em documentos que são eliminados é chamado 

de microfilme de 

(A) complemento. 

(B) preservação. 

(C) segurança. 

(D) substituição. 

(E) conservação. 

 

Questão 44 
Um arquivo final, permanente ou histórico, é formado por documentos produzidos há mais de 

(A) 05 a 10 anos. 

(B) 25 a 30 anos. 

(C) 10 a 20 anos. 

(D) 15 a 20 anos. 

(E) 10 a 15 anos. 
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Questão 45 
O princípio norteador da constituição de cada fundo de arquivo é chamado de 

(A) princípio da reversibilidade. 

(B) princípio temático. 

(C) princípio da proveniência  

(D) princípio da pertinência. 

(E) princípio da procedência. 

 

Questão 46 
De acordo com as normas de descrição arquivística, qual a norma que possibilita a inclusão de informação contextual na 

descrição de arquivos em qualquer nível? 

(A) ISAAR (CPF). 

(B) ISDIAH. 

(C) ISDF. 

(D) NOBRAD. 

(E) ISAD (G). 

 

Questão 47 
As características dos documentos de arquivos que os diferenciam dos demais documentos são: 

(A) unicidade, duplicidade, organicidade e autenticidade. 

(B) confiabilidade, autenticidade, duplicidade e indivisibilidade. 

(C) confiabilidade, indivisibilidade, duplicidade e organicidade. 

(D) organicidade, unicidade, confiabilidade e duplicidade. 

(E) organicidade, unicidade, confiabilidade e autenticidade. 

 

Questão 48 
A escolha do fundo arquivístico deve obedecer aos critérios 

(A) intelectual e organizacional. 

(B) estrutural e social. 

(C) funcional e intelectual. 

(D) estrutural e funcional. 

(E) funcional e organizacional. 

 

Questão 49 
O primeiro instrumento de pesquisa a ser elaborado, cuja finalidade consiste em descrever a composição do fundo ou parte 

dele, é chamado de 

(A) inventário sumário. 

(B) repertório. 

(C) guia. 

(D) inventário analítico. 

(E) índice. 

 

Questão 50 
A climatização é considerada a forma mais eficiente de conservação. Para que seja eficaz, o ideal é manter valores de 

temperatura e umidade, respectivamente, em torno de 

(A) 26ºC e 70% U.R. 

(B) 20ºC e 70% U.R. 

(C) 20ºC e 60% U.R. 

(D) 25ºC e 60% U.R. 

(E) 25ºC e 50% U.R. 
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Questão 51 
De acordo com a Portaria Normativa Nº. 05 de 19/12/2002 MPOG/SLTI, o carimbo utilizado em documentos cujos 

assuntos não devem ser do conhecimento do público em geral é de 

(A) CONFIDENCIAL. 

(B) SECRETO. 

(C) CONFERIDO. 

(D) RESTRITO. 

(E) RESERVADO. 

 

Questão 52 
Assinale a alternativa que apresenta os métodos de arquivamento básicos. 

(A) Alfabético, automático, numéricos e geográficos. 

(B) Alfabético, geográfico, numéricos e ideográficos. 

(C) Alfanumérico, ideográficos, rôneo e numéricos. 

(D) Alfabético, geográfico, alfanumérico e ideográficos. 

(E) Alfanumérico, ideográficos, variadex e geográficos. 

 

Questão 53 
O processo utilizado com o objetivo de agrupar os documentos sob mesmo tema é chamado de 

(A) descrição de documentos. 

(B) gestão de documentos. 

(C) classificação de documentos. 

(D) avaliação de documentos. 

(E) eliminação de documentos. 

 

Questão 54 
É recomendado que os documentos eletrônicos e digitais sejam devidamente armazenados. Para isso, existem três métodos. 

São estes: 

(A) online, offline e nearline. 

(B) online, softline e nearline. 

(C) offline, online e softline. 

(D) offline, nearline e infoline. 

(E) online, infoline e softline. 

 

Questão 55 
O objeto digital que registra as codificações lógicas dos bits nos suportes é o 

(A) objeto intelectual. 

(B) objeto lógico. 

(C) objeto conceitual. 

(D) objeto eletrônico. 

(E) objeto físico. 

 

Questão 56 
De acordo com a caracterização dos documentos quanto ao gênero, winchester faz parte dos documentos 

(A) iconográficos. 

(B) informáticos. 

(C) micrográficos. 

(D) filmográficos. 

(E) cartográficos. 
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Questão 57 
No arranjo, os documentos devem ser organizados uns em relação aos outros. Essa atividade trata-se uma operação 

(A) intelectual e material. 

(B) estrutural e funcional. 

(C) intelectual e estrutural. 

(D) material e estrutural. 

(E) funcional e material. 

 

Questão 58 
A tarefa típica dos arquivos permanentes que consiste na elaboração de instrumentos de pesquisa é chamada de 

(A) avaliação. 

(B) descrição. 

(C) classificação. 

(D) organização. 

(E) conservação. 

 

Questão 59 
Segundo seu aspecto formal, o documento é caracterizado como 

(A) item documental. 

(B) gênero documental. 

(C) tipo documental. 

(D) espécie documental. 

(E) natureza do documental. 

 

Questão 60 
Qual o instrumento de destinação criado para as IFES que determina os prazos de guarda e destinação final de documentos? 

(A) Tabela de avaliação. 

(B) Tabela de classificação. 

(C) Tabela de temporalidade. 

(D) Tabela de descarte. 

(E) Tabela de eliminação. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


