ARQUIVISTA-Nível E – Conhecimentos Específicos

Questão 24
O recurso do candidato não procede
“PRESERVAÇÃO prevenção da deterioração e danos em documentos, por meio de adequado
controle ambiental e/ou tratamento físico e/ou químico.”
A alternativa correta é a D
FONTE: DICIONÁRIO BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA. Rio de Janeiro,
Arquivo Nacional, 2005. Pág. 135
- Recurso IMPROCEDENTE.

Questão 25
O recurso do candidato procede, pois infelizmente ao elaborarmos as questões da prova a
Portaria nº 199, de 17 de novembro de 2015 ainda estava em vigor. Mas foi revogada pela
Portaria nº 4, de 10 de março de 2016, 7 dias após o encerramento das inscrições no concurso. A
Portaria atual só será aplicada à partir de 1º de julho.
Mas, na data da realização do Concurso a Portaria já tinha sido revogada.
Tendo em vista a lisura do concurso, concordamos com a anulação da questão.
- Recurso PROCEDENTE.
- QUESTÃO ANULADA.

Questão 37
O recurso do candidato não procede.
A preservação não é um fim em si mesma. Só preservamos para que as informações contidas nos
bens culturais possam favorecer o homem no resgate de sua identidade e de sua história,
permitindo, assim, o exercício pleno de sua cidadania.
“Entendemos a preservação não como a perpetuação do bem cultural, mas sim como uma forma
de retardar seu processo de deterioração.”
A alternativa correta é a E
FONTE: MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS. Política de preservação de acervos
institucionais. Rio de Janeiro, MAST, 1995. Pág. 15
- Recurso IMPROCEDENTE.

Questão 38
O recurso do candidato não procede.
“REJUVENESCIMENTO: técnica de preservação digital que consiste em copiar os dados de um
suporte a outro sem mudar sua codificação para evitar perdas de dados provocadas por
deterioração do suporte.”
A alternativa correta é a A
FONTE: INNARELLI, Humberto Celeste. Preservação de documentos digitais. São Paulo, ARQSP, 2012. Pág. 25
- Recurso IMPROCEDENTE.

Questão 39
O recurso do candidato não procede.
“Plano de rescaldo” é um plano de emergência direcionado à retirada rápida de acervos.
(específico)
Enquanto Plano de Emergência é mais amplo, pois, é um plano direcionado à retirada de pessoas
e acervos, medidas de ordem prática (ex: desligar elevador de emergência, telefones de
emergência, saídas de emergências).
A alternativa correta é a C
FONTE: MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS. Política de preservação de acervos
institucionais. Rio de Janeiro, MAST, 1995. Pág. 32
- Recurso IMPROCEDENTE.

Questão 45
O recurso do candidato procede, pois infelizmente ao elaborarmos as questões da prova a nova
Portaria ainda não tinha entrado em vigor. A antiga era que estava sendo utilizada.
Mas, na data da realização do Concurso a Portaria Interministerial MS/MP nº 1677, de 7 de
outubro de 2015, que define os procedimentos gerais para o desenvolvimento das atividades de
protocolo no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal tinha entrado em
vigor em abril de 2016, a banca não atentou para a mudança.
Tendo em vista a lisura do concurso, concordamos com a anulação da questão.
- Recurso PROCEDENTE.
- QUESTÃO ANULADA.

