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Contextualização
A BébéTugal, Lda. é uma empresa que comercializa vestuário infantil entre os 0 e os 10 anos. Situada
na rua Brito Capelo, 20, 4450-001 Matosinhos, há já muito que necessitava de uma intervenção
técnica ao nível administrativo.
Imagine que foi contratado como Assessor Administrativo e depressa se apercebeu da grande
desorganização. Assim, após um reconhecimento das pequenas instalações, deparou-se com o
seguinte material: (i) caixas vazias de artigos vendidos; (ii) faturas de fornecedores do presente ano;
(iii) correspondência recebida de 2012 em diante; (iv) disco externo com dados fiscais desde 2010; (v)
um etiquetador obsoleto; (vi) documentos da criação da empresa.
Teve que proceder à organização de todo este acervo para o que recorreu aos conhecimentos
adquiridos durante este semestre na disciplina de Arquivística Empresarial.
Agora responda às seguintes questões:
1. Sob a forma de esquema, indique (4v):
a. por quanto tempo irá guardar estes artigos,
b. em que arquivo,
c. destino final.
2. Ordene os seguintes clientes recorrendo ao método mais adequado (4 v):
a) P. Quitério Araújo
b) As Pombinhas da Catrina - Vestuário Infantil
c) 4 Valetes – Desportos Infantis
d) O. Laodice Flor
e) O Super Homem – Fantasias Carnavalescas
f) Assunção Rodoval
g) O’Sulivan Bedford
h) A Formiguinha – Infantário
i) O Pirilampo Mágico – ATL
j) Formigos – Alimentação Infantil
3. Atente no conjunto de títulos do ficheiro que está no Moodle. Passe-os para um ficheiro seu.
Ordene-os de modo a obter um Índice com pontos a ligar as palavras aos nºs de página.
[Identifique-se no fundo da página.] Carregue o ficheiro na plataforma com o nome índice (3v).
4. Apresente as suas incumbências como responsável pelo Arquivo, para posteriormente
figurarem no respetivo Regulamento (2v).
5. Imagine que tem de organizar todos os dados relativos aos 25 fornecedores da BébéTugal.
Indique pelo menos 10 dados necessários à formação do arquivo, por ex. “morada” (3v).
6. Recorrendo ao método ad-enciclopedia, organize os seguintes dados:
Sandália, body, bébé, chapéu, touca (gorro), fralda de dentro, fralda de fora, chupeta, biberon,
sapato, extrator de leite materno, saqueta para congelar leite materno, casaco, roupa interior,
exterior, babygro, xaile, mãe (4v) .
Bom Trabalho – A Professora de AE

