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RESPOSTA AO RECURSO 

CARGO: TÉCNICO EM ARQUIVO 

 

## PROTOCOLO: 1025 

Inscrição: 021742 

Candidato: FABIA DALLA NORA 

Campus: Reitoria 

Dt.Envio: 21/05/2014 17:56:56 

Questão: 12 

Bibliografia: Edital 09/2014, BARTALO, Linete; MORENO, Nádina Aparecida. 

RECURSO:  

A questão número 12 deverá ser anulada por não constar no conteúdo programático do 

supracitado edital(EDITAL N.º 09 DE 31 DE MARÇO DE 2014  

).A microfilmagem não é contemplada durante a gestão documental pelo seu alto custo, 

pois é um processo adotado para os documentos de caráter permanente.E os documentos 

de caráter permanente não fazem parte da gestão documental que abrange somente os 

documentos em fase corrente e intermediária. 

 

BARTALO, Linete; MORENO, Nádina Aparecida (Orgs.). Gestão em arquivologia: 

abordagens múltiplas. Londrina: EDEUEL, 2008. 188p. 

 

BERNARDES, Ieda Pimenta; DELATORRE, Hilda. Gestão Documental Aplicada. São 

Paulo: Arquivo Público do Estado de São Paulo, 200854 p. Disponível em: 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/saesp/GESTAO_DOCUMENTAL_APLICADA_Ie

da.pdf>. Acesso em 06 set. 2013. 

 

LOPES, Luís Carlos. A gestão da informação: as organizações, os arquivos e a 

informação aplicada. Rio de Janeiro: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, 

1997. 143p. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   (X) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A candidata alega que a questão deve ser anulada, por não constar no conteúdo 

programático. 

Abaixo os dados da questão: 

Alternativa correta: A 

Conteúdo: Gestão de Documentos: conservação, restauração e microfilmagem. 
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Bibliografia: SCHELLENBERG, Theodore R. Arquivos modernos: princípios e 

práticas. Rio de Janeiro: FGV, 2004. 386p. 

De acordo com a bibliografia mencionada e consagrada da área da Arquivologia, o 

microfilme de substituição é aquele que serve à preservação das informações contidas 

em  documentos que são eliminados e, a microforma é o termo genérico para designar 

todos os tipos de suporte contendo microimagens. Estas afirmativas correspondem às 

duas primeiras alternativas, enquanto as duas alternativas posteriores estão incorretas, 

ou seja, a micrografia é o conjunto de técnicas e procedimentos usados para o registro 

de informações em microfilmes e, o microfilme de segurança é aquele no qual os tons 

claros e escuros do original aparecem invertidos.  

 O recurso está indeferido! 


