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Cargo: 
B-206 - Técnico em Microfilmagem 

 
QUESTÃO 1: 
 
Descreva a diferença entre jaqueta, cartão-janela e microficha. 
 

Chave de Correção 

Resposta Qtde de Pontos 

O candidato deverá responder esta questão abordando os seguintes pontos (ARQUIVO 
NACIONAL (Brasil). Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Rio de Janeiro: 
Arquivo Nacional, 2005). 

 

1) Jaqueta – invólucro de plástico ou material similar, contendo um ou mais bolsos, nos 
quais se inserem microformas. 

7 

2) Cartão-janela – cartão contendo abertura retangular destinada a receber fotograma. 6 

3) Microficha – microforma em filme, cujas imagens ou fotogramas são dispostos em linhas 
paralelas ou colunas. 

7 

Total 20 

 
 
QUESTÃO 2: 
 
Após a microfilmagem, há necessidade de transformar as imagens latentes em imagens visíveis, 
permitindo assim a consulta às microformas. Os equipamentos que executam este trabalho são 
denominados de processadoras. Neste contexto, descreva os cuidados que um técnico de microfilmagem 
deve tomar durante o processamento dos filmes.   
 

Chave de Correção 

Resposta Qtde de Pontos 

O candidato deverá responder esta questão abordando os seguintes tópicos: 
(DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E 
LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS. Sistemas de Microfilmagem. 
Disponível em: http://slideplayer.com.br/slide/298280/. Acesso em: 06 de maio 2014). 

 

1) Verificar a pressão da água e a filtragem da mesma. 7 

2) Testar o revelador e o fixador. 7 

3) Verificar a temperatura da água e do revelador. 6 

Total 20 

 
 
QUESTÃO 3: 
 
Explique a diferença entre microfilme de preservação e microfilme de substituição. 
 

Chave de Correção 

Resposta Qtde de Pontos 

O candidato deverá responder esta questão de acordo com a resposta: (ARQUIVO 
NACIONAL (Brasil). Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Rio de Janeiro: 
Arquivo Nacional, 2005). 

 

Microfilme de preservação: “microfilme que serve à preservação de documentos, 
protegendo-os do uso e manuseio constantes” 

10 

Microfilme de substituição: “microfilme que serve à preservação das informações contidas 
em documentos que são eliminados, tendo em vista a racionalização e o aproveitamento 
de espaço” 

10 

Total 20 
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QUESTÃO 4: 
 
De acordo com o Decreto n° 1.799, de 30 de janeiro de 1996, regulamentador da Lei que estabelece as 
Normas de microfilmagem para documentos oficiais e dá outras providências, “na microfilmagem de 
documentos, cada série será sempre precedida de imagem de abertura”. Cite, de acordo com o referido 
Decreto, os nove elementos da imagem de abertura. 
 

Chave de Correção 

Resposta Qtde de Pontos 

O candidato deverá citar corretamente os nove elementos da imagem de abertura que está 
no referido Decreto, independente da sua ordem de apresentação. O candidato terá sua 
nota distribuída de acordo com os itens a seguir: 

 

I) identificação do detentor dos documentos, a serem microfilmados 3 

II) número do microfilme se for o caso 1 

III) local e data de microfilmagem 1 

IV) registro no ministério da justiça 3 

V) ordenação, identificação e resumo da série de documentos a serem microfilmados 2 

VI) menção, quando for o caso, de que a série de documentos a serem microfilmados é 
continuação da série contida em microfilme anterior 

2 

VII) identificação do equipamento utilizado, da unidade filmadora e do grau de redução 3 

VIII) nome por extenso, qualificação funcional, se for o caso, e assinatura de detentor dos 
documentos a serem microfilmados 

2 

IX) nome por extenso, qualificação funcional e assinatura do responsável pela unidade, 
cartório ou empresa executora da microfilmagem 

3 

Total 20 

 
 
QUESTÃO 5: 
 
Nos arquivos de segurança e nos arquivos de cópia de microfilmes, estes devem estar adequadamente 
acondicionados e identificados. Indique a finalidade da indexação na microfilmagem de documentos. 
 

Chave de Correção 

Resposta Qtde de Pontos 

O candidato deverá responder esta questão de acordo com a resposta: “Sua finalidade é a 
recuperação da informação.” 

20 

 


