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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos – Edital nº 293/2016 

Resultado do julgamento dos recursos interpostos contra as questões da Prova Objetiva 

 

Opção de Vaga: 

B-220 – Técnico em Arquivo 

 

Disciplina: Específica 
 

Questão: 35 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

Em resposta ao recurso impetrado para a questão nº 35, obteve-se o seguinte parecer: o candidato solicita ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA LETRA (D). 

Observe-se que foi utilizada na questão a autora BELLOTTO para contextualizar o significado de instrumento de pesquisa. No entanto, a definição utilizada 

para o instrumento de pesquisa “Repertório”, solicitado na questão, foi retirada do Dicionário de Terminologia Arquivística do Arquivo Nacional de 2005 

p.147. Portanto, de acordo com a argumentação da candidata o recurso não se faz pertinente, uma vez que o gabarito pleiteado (resposta D) corresponde à 

definição de “Inventário”, também retirado do mesmo Dicionário. A confusão se faz pela semelhança entre os instrumentos de pesquisa, no entanto, o que os 

diferenciam entre si é que o Repertório abrange a descrição de documentos de um ou mais fundos. Já o Inventário abrange a descrição de unidades de 

arquivamento de um único fundo. GABARITO LETRA C 

 

 Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
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Questão: 49 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

Em resposta ao recurso impetrado para a questão nº 49, obteve-se o seguinte parecer: o impetrante questiona QUE UM DOS OBJETIVOS DA 

CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO É FUNDAMENTAR A DESCRIÇÃO NO ÂMBITO DA GESTÃO DE DOCUMENTOS: quanto a este 

ponto, é imperativo dizer que a classificação é uma das operações técnicas no âmbito da gestão de documentos. não foi objeto desta questão não foi 

sinalizar em que momento do ciclo vital dos documentos é realizada a descrição arquivística, claro na literatura da área como uma operação dos arquivos 

permanentes. o objeto da questão está no cerne da classificação que objetiva fundamentar outras operações como a avaliação e também a descrição, assim 

como dar acesso e estabelecer o contexto da produção documental. para indolfo (2008, p.55), “só a classificação permite a compreensão do conteúdo dos 

documentos de arquivo dentro do processo integral de produção, uso e acesso à informação arquivística, mantendo os vínculos orgânicos específicos que 

possui com a entidade geradora.” neste sentido, a classificação permeia todas as fases do ciclo de vida dos documentos de arquivo, inclusive no arquivo 

permanente quando fundamenta a descrição arquivística. GABARITO LETRA A 

 

 Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 52 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

Em resposta ao recurso impetrado para a questão nº 52, obteve-se o seguinte parecer: o impetrante pede ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA A LETRA B) 

ORGANIZAÇÃO DOS TIPO DOCUMENTAIS. Observe que para esta questão foi utilizada a seguinte definição: “processo de investigação e sistematização 

de categorias administrativas e arquivísticas nas quais se sustenta a estrutura de um fundo, sendo um de seus objetivos principais assegurar através de seus 

resultados a avaliação das series documentais (MENDO CARMONA, 2004, p. 41). Nnota-se que esta definição é uma das mais utilizadas pela Professora 

Doutora Ana Célia Rodrigues (citada pelo inpetrante deste recurso) em seus trabalhos de identificação, como consta de sua tese de doutorado. GABARITO 

LETRA E 

 

 Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito.  
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