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Apresentação

A presente obra tem por objetivo principal o preparo de candidatos aos concursos públicos. A Arquivologia é uma área desconhecida por muitas pessoas, a grande
maioria fica desanimada em estudar o assunto, sobretudo por ter dificuldades em
encontrar um material mais direcionado, a fim de facilitar o seu estudo.
Por essa razão, resolvi produzir este livro, procurando ser o mais claro possível,
abordando os temas de maneira bem didática, para que os alunos que nunca tiveram contato com a Arquivística possam lê-lo e entender os conceitos apresentados.
Os capítulos começam com a teoria, além de dicas de provas, macetes e comentários que julgo serem fundamentais para o aprendizado do concursando. No
final de cada capítulo há questões comentadas de inúmeros concursos públicos,
de bancas, as mais variadas, em níveis federal, estadual e municipal. As questões
foram cuidadosamente selecionadas por mim, em ordem cronológica (da mais
atual para a mais antiga), perfazendo um total de 166 questões. Elas versam sobre
os assuntos ligados ao capítulo específico. Por exemplo: se o candidato estiver
estudando o Capítulo 2 (Teoria das 3 idades), no fim do capítulo vai encontrar
somente questões de concursos pertinentes ao que acabou de estudar.
Na edição anterior do meu livro (a terceira), atendendo a inúmeros pedidos
de leitores, resolvi incluir questões mais recentes, e o mais importante, comentá-las, para tornar o estudo da matéria mais objetivo e eficiente.
Importante mencionar que, devido à mudança na legislação brasileira sobre
o acesso à informação pública, e atendendo mais uma vez a pedidos imensuráveis
dos meus estimados e fiéis leitores, resolvi incluir nesta nova edição da presente
obra a Lei de Acesso à Informação Pública (Lei no 12.527, de 18 de novembro
de 2011), comentando os artigos mais importantes. Além disso, comento cinco
(5) questões sobre o assunto em foco que, sem dúvida, ainda vai cair muito em
concurso público, devido a sua importância para o nosso país, pelo fato de a lei
supracitada representar um avanço para a democracia brasileira e por ser também
um tema novo (ver capítulo 3).
O Decreto no 4.553/2002, presente no capítulo 3 das edições anteriores, foi
revogado em novembro de 2012, razão pela qual não está presente nesta nova edição.
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Depois do último capítulo, o aluno vai encontrar dez simulados (com dez questões cada, totalizando, portanto, mais cem questões para treinamento), abrangendo
assuntos diversos, para testar tudo aquilo estudado por você, amigo leitor. As questões
foram preparadas por mim, para os vários cursos nos quais leciono, e uma boa parte
delas é de nível médio ou elevado. Há poucas questões fáceis.
Por fim, vale ressaltar o fato de eu ter incluído no livro os assuntos que mais
caem em prova nos concursos públicos, só aprofundando o que realmente deve ser
visto em mais detalhes. A linguagem do livro é simples, direta e fácil de ser entendida por qualquer pessoa que queira obter êxito nesta matéria que, tenho certeza,
a partir desta publicação, passará a ser olhada com mais simpatia e familiaridade
pelos candidatos sem formação acadêmica em Arquivologia.
O Autor
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