INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DO PORTO
1º CICLO – CURSO DE ASSESSORIA E TRADUÇÃO

Arquivística Empresarial
Mini-teste de Avaliação Continua

Turma R31N - 2014.05.21

Atenção:
1.

Para responder aos pedidos do teste deverá colocar-se na posição de Assessor da organização apresentada,
demonstrando sentido de organização e método de trabalho.

2.

Na ausência de algum dado, por favor invente-o.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Contextualização:
A “Já & Mais, Lda.” é uma empresa de organização de eventos, criadora de diversos acontecimentos
destinados à promoção de empresas e marcas portuguesas prestigiadas como: Grupo Amorim,
Grupo CGD, Unicer, Unilever, as principais operadoras de comunicação móveis, etc.
Recentemente, a Gerência da “Já & Mais” contratou-o para Assessor de Direcção. Por entre as suas
incumbências, deparou-se com um arquivo muito desorganizado, sem quaisquer métodos de
ordenação, bem como em condições de guarda pouco recomendáveis. Enfim, imenso trabalho de
arquivística. Reuniu-se com o Director Administrativo e apresentou-lhe um conjunto de medidas a
serem postas em prática imediatamente para que o Arquivo da empresa cumpra os seus objectivos.
Perguntas:
1. Diga o que entende por métodos combinados (1v).
a. Dê um exemplo (0,5v)
2. Indique numa tabela (i) o tempo de conservação, (ii) local de guarda e (iii) destino final
dos seguintes objetos encontrados (2,5):
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Documentação da criação e registo da JM na Consª. Reg. Comercial (1990).
Discos externos (1Gb/cd) com dados contabilísticos desde 2000/2010.
Correspondência desde 2010 até hoje.
Livros de balanços e balancetes de 1990/1999.
Colecção de filmes de Charlot (ed. coleccionador, de um dos sócios).
100 caixas com canetas brindes da LIPOR (cliente) para a Qualifica2013.

3. Use o ficheiro que está no Moodle para elaborar um índice sistemático. Volte a carregar o
índice na plataforma com o seu nome e nº (3v).
4. Usando o método ad-enciclopedia, ordene os itens apresentados a seguir (5v):
arco, baile de gala, black tie, cartola, circo, coelho, domador, dress code, fato às riscas
vermelhas e roxas, ilusionista, leão, malabarista, nariz vermelho, palhaço, apresentador,
rede, trapezista, vestido de rabona, white tie.
5. Organize os nomes de clientes abaixo, recorrendo ao método geográfico, critério que achar
mais adequado (para não transcrever todo o conteúdo da tabela, indique só as alíneas) (5v):
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a. Jonatas Kleyderman & Co. –
Israel

b. Jullien Manfred – Durban – South Africa

c. Luiz Zafón – Barcelona

d. Claire Scottishland – Edimburgh

e. Sharabayat, Ltd. – Londres

f.

g. Realizar – Porto

h. Sea Life – Cape Town – South Africa

i.

j.

Joana Malangatana - Maputo

Starbucks – Genéve
Grasset & Fasquelle – Madrid – Spain

6. Indique os dados necessários a recolher para formar um arquivo dos diversos eventos já
organizados (3v).

Bom trabalho.
A Professora de AE
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