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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas
preliminares da prova de ARQUIVISTA do CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DOS  CARGOS  DO  QUADRO  DE  PESSOAL  TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  EM
EDUCAÇÃO  DA  UFG/2017. Essas  respostas  serão  utilizadas  como  referência  no
processo de correção.  Serão também consideradas corretas  outras  respostas  que se
encaixarem no conjunto de ideias que correspondem às expectativas das bancas quanto
à  abrangência  e  à  abordagem  do  conhecimento.  Respostas  parciais  também  serão
aceitas, e na pontuação a elas atribuída serão considerados diferentes níveis de acerto.

____Questão 01_______________________________________________________________

O valor primário é atribuído ao documento em função do interesse que possa ter para a entidade
produtora, levando-se em conta a sua utilidade para fins administrativos, legais e fiscais. Refere-
se à primeira e segunda idade dos arquivos.

O valor secundário é atribuído a um documento em função do interesse que possa ter para a
entidade produtora e outros usuários, tendo em vista a sua utilidade para fins diferentes daqueles
para os quais foi originalmente produzido. Refere-se à terceira idade dos arquivos.

A decisão  sobre  a  destinação  dos  documentos  tem base  na  avaliação,  tanto  em relação  ao
encaminhamento de documentos para guarda permanente quanto em relação ao descarte ou à
eliminação. A guarda permanente refere-se aos documentos preservados em caráter definitivo em
função de seu valor.  E a eliminação é a destruição de documentos que,  na avaliação,  foram
considerados sem valor permanente. 

O candidato também poderá abordar questões referentes a:

alteração de suporte – digitalização e microfilmagem;

acesso – documentos correntes (transparência ativa) e documentos permanentes;

preservação – documentos permanentes.
(20 pontos)

____Questão 02__________________________________________________________________

Considerando que a regulamentação da Lei de Acesso à Informação é um dos principais desafios
para garantir a transparência, a administração pública deve estruturar e ampliar seus equipamen-
tos públicos, adequando-os de modo a promover o tratamento, o gerenciamento, a organização, a
preservação e a guarda dos documentos e das informações produzidas e acumuladas, de forma a
garantir o seu pleno acesso. (Responsabilidade da administração pública).

Nesse caso, o equipamento referido é um arquivo público, órgão de informação e ferramenta de
gestão indispensável ao apoio à tomada de decisões, à transparência e à eficiência  administrati-
vas, bem como é um serviço de informação que provê aos seus cidadãos instrumentos e meios
para a defesa de seus direitos. (Responsabilidade dos arquivos públicos).

Os agentes públicos devem fomentar a modernização das estruturas administrativas, ampliando a
agilidade na tomada de decisão, o controle e a transparência das ações governamentais, dando
efetividade ao direito à informação, à memória e contribuindo para o fortalecimento e exercício da
cidadania. (Responsabilidade dos agentes públicos).
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O candidato também poderá abordar questões referentes:

a princípios da administração pública para o atendimento da LAI, a sistemas de acesso e ao Servi-
ço de Informação ao Cidadão.

(20 pontos)

____Questão 03__________________________________________________________________

O exercício da cidadania é garantido para a sociedade por meio dos registros jurídico-administrati-
vos contidos nos acervos custodiados pelas instituições arquivísticas, trazendo a estas instituições
a necessária dimensão pública que reforça e mantém o seu objetivo social.

O patrimônio arquivístico tem a missão de preservar a memória de uma sociedade e de garantir
os direitos dos cidadãos. As funções arquivísticas de difusão e de preservação contemplam as
questões relativas à educação patrimonial e à salvaguarda da memória coletiva. 

A educação patrimonial é uma atividade de grande importância, para que as informações contidas
nos acervos arquivísticos sejam disseminadas para a sociedade. Essa atividade deve ser realiza-
da por meio de ações que aproximem a comunidade dessas informações, seja por meio de expo-
sições, instrumentos de pesquisa, mostras, mesas redondas, seminários, publicações, entre ou-
tras.

O candidato também poderá abordar questões referentes a:

organização  de acervos de acordo com a metodologia  arquivística  e também a exemplos  de
ações de educação patrimonial como exposições, disponibilização de sites e blogs e formas de
preservação da memória, como programas de história oral e publicações.

(20 pontos)

Goiânia, 10 de abril de 2017.


