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Arquivamento 

• Arquivamento Horizontal 

– Os documentos são dispostos em posição paralela à 
prateleira. 

– Os documentos ou fichas são colocados uns sobre os 
outros e arquivados em caixas, estantes ou 
escaninhos; 

– Amplamente utilizado para plantas, mapas e desenhos, 
bem como nos arquivos permanentes; 

– Seu uso é desaconselhável nos arquivos correntes, 
uma vez que para se consultar qualquer documento é 
necessário retirar os que se encontram sobre ele, o 
que dificulta a localização da informação.  

 

 



Arquivamento 

• Arquivamento Vertical 

– Os documentos são dispostos em posição 
perpendicular à prateleira. 

 

– Os documentos ou fichas são colocados uns atrás dos 
outros;  

– Seu uso é aconselhável nos arquivos correntes, pois 
permite consulta rápida aos documentos arquivados, 
sem necessidade de manipular ou mover outros 
documentos ou fichas.  

 

 



Arquivamento 

• Métodos 

– 2 grandes sistemas de acesso. 

 

– DIRETO – que vai direto ao documento 

 

– INDIRETO - que necessita consulta por algum método 
de pesquisa (fichário, tabela ou índice). 
 

– Elementos a se considerar nos documentos: NOME, 
LOCAL, DATA, ASSUNTO. 

 

 



Arquivamento 

• Métodos 

– Básicos 

• Alfabético (12 regras) 

• Geográfico (estado e cidade)  

• Numérico ( simples, cronológico e dígito-terminal) 

• Ideográfico ( alfabético = dicionário e enciclopédico; 
numérico = duplex, decimal, e unitermo). 

– Padronizados. 

• Variadex (letras e cores), automático, soudex, 
rôneo, mnemônico. 

 

 

 



Arquivamento 

• BÁSICOS 

 

•  Alfabético 

 

• É o mais simples, rápido, sistema direto. 

 

• Vantagens: rápido, direto, fácil e barato. 

 

• Desvantagens: erros de arquivamento, cansaço visual e 
variedade de grafia dos nomes. 

 

 

 



Arquivamento 

• 1) Nomes próprios comuns considera-se o último 
sobrenome seguido de vírgula após o pré-nome 
(penúltimo sobrenome em letra maiúscula ou não) 

• Ex: Luis Antonio Souza – SOUZA, Luis Antonio – 2º 

          Carmen Ribeiro – RIBEIRO, Carmen – 1º 

 

• OBS: quando houver sobrenomes iguais, prevalecerá a 
ordem dos pré-nomes. 

 

• Ex: Arnaldo Gomes – GOMES, Arnaldo – 1º 

       Pedro Gomes – GOMES, Pedro – 2º 

 

 

 



Arquivamento 

• 2) Sobrenomes compostos de um substantivo e um 
adjetivo, ou ligados por um hífen, não se separam.  
 

• Ex: Oswlado Monte Negro – MONTE NEGRO, Oswaldo 
• Heitor Villa-Lobos – VILLA-LOBOS, Heitor 

 
• 3) Sobrenomes formados com as palavras SANTO, SANTA 

e SÃO, não se separam. 
 

• Ex: Clarisse Santo Cristo – SANTO CRISTO, Clarisse 

 

 

 



Arquivamento 

• 4) As iniciais derivadas dos pré-nomes precedem à 
classificação de sobrenomes iguais. 

• Ex: C. SANTORO – SANTORO, C. – 1º 

          Claudia Santoro – SANTORO, Claudia. 2º 

 

• 5) Os artigos e preposições como: a, o, os , as, e, de, da, 
do, d’, não são considerados parte integrante do 
sobrenome. 

• Ex: Lucia d’Aguiar – AGUIAR, Lucia d’ 

          Jonas de Lucas – LUCAS, Jonas de 

 

 

 



Arquivamento 

 
• 6) As partículas de sobrenomes estrangeiros, podem ou 

não ser consideradas, o mais comum é considera-las 
parte integrante quando em maiúscula. 
 

• Ex: Pepino di Capri – CAPRI, Pepino di 
            Margareth O’Brien – O’BRIEN, Margareth 

 

 

 



Arquivamento 

• 7) Os sobrenomes que exprimem grau de parentesco 
como FILHO, JUNIOR, NETO, SOBRINHO, são 
considerados parte integrante do último sobrenome, mas 
não são considerados na ordem alfabética. 

• Ex: Manuel da Silva Junior – SILVA JUNIOR, Manuel da 
           Mauro Gonçalves Filho – GONÇALVES FILHO, Mauro 
 
• OBS: o grau de parentesco só poderá ser considerado na 

ordenação alfabética quando servir de elemento de 
distinção 
 

• Ex: Jose Vieira Filho – VIEIRA FILHO, Jose – 1º 
           Jose Vieira Neto – VIEIRA NETO, Jose – 2º 

 

 

 



Arquivamento 

• 8) Os títulos não são considerados, são colocados após o 
nome completo entre parênteses. 

• Ex: Dr. Fernando Figueira –  FIGUEIRA, Fernando (Dr) 
           General Nelson Teixiera – TEIXEIRA, Nelson 

(General) 
 
• 9) Os nomes espanhóis são registrados pelo penúltimo 

sobrenome que corresponde à família do pai. 
• Ex: Jose Oviedo Y Baños – OVIEDO Y BAÑOS, Jose 
          Francisco de Peña de Mello – PEÑA DE MELLO, 

Francisco de 

 

 

 


