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CADERNO DE QUESTÕES

ARQUIVISTA

  LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir este caderno de questões, verifique se ele está completo ou se 
apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém 
três questões discursivas.

2. O Caderno de Respostas será distribuído assim que a prova for iniciada. Ele é personalizado e 
não será substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se 
seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador 
de prova.

3. Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão
digital, às instruções e à transcrição para o caderno de respostas.

4. Iniciada a Prova Teórico-Prática, com caráter discursivo, você só poderá retirar-se de seu local de
prova, sala e prédio, decorridas duas horas de seu início e somente será permitido levar o Caderno
de Questões após três horas  desse início, desde que permaneça na sala até esse momento. É
terminantemente vedado sair da sala de realização da prova, com quaisquer anotações, antes desse
horário.

5. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, sendo
liberados somente após a entrega do material, tendo seus nomes registrados em Relatório de Sala, no 
qual irão apor suas respectivas assinaturas.



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM
EDUCAÇÃO DA UFG/2017

ARQUIVISTA

____Questão 01_______________________________________________________________

Schellenberg  (2008)  afirma  que  o  valor  documental  é  o  fator  básico  da  destinação  de
documentos.  Conceitue  os  valores  primário  e  secundário  dos  documentos  arquivísticos
relacionando com a destinação de acordo com esses valores.

(20 pontos)

____Questão 02__________________________________________________________________

Em 18 de novembro de 2011, foi promulgada a Lei de Acesso à Informação – Lei n. 12.527, que
regulamentou o acesso a informações públicas no Brasil, dando mais um importante passo para
a  consolidação  da  democracia  brasileira.  Todavia,  essa  foi  uma  conquista  que
concomitantemente trouxe novos desafios para a administração pública, especialmente no que se
refere à implantação de mecanismos que assegurem a fruição desses direitos constitucionais.
Neste sentido,  relacione a transparência das informações públicas e acesso à informação no
contexto do exercício da cidadania.

(20 pontos)

____Questão 03__________________________________________________________________

“Sobre a porta de cada arquivo deve-se fixar a seguinte frase: local de garantia de direitos e fonte
de pesquisa histórica”. Túlio Febres Cordeiro.

Interprete o pensamento do autor abordando elementos referentes à memória e a educação patri-
monial.

(20 pontos)
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