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INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este provão conta com questões focadas no concurso do IBGE;  

2 – A prova contém 60 questões que abordam conhecimentos cobrados nos últimos editais do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil dos últimos 
concursos do IBGE. 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do 
Estratégia Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8:00 às 12:00 para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia 
Concursos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Fábio Dutra 

 

Texto 1 
Bloco econômico é a associação de vários países a fim de 

formar um mercado regional comum por meio de 
facilidades tarifárias entre os membros. 

Estas associações podem ser de vários tipos, como uma 
união aduaneira, quando há redução ou eliminação de 
impostos. Também existem as zonas de livre-comércio, 
quando as mercadorias podem ser vendidas 
praticamente sem taxas entre os países. 

Finalmente há o mercado comum em que convivem 
políticas iguais sobre livre-comércio, tarifas externas e 
circulação de capital, pessoas e mercadorias. 

 

1. Sobre o texto acima, analise as afirmativas a 
seguir: 

I. Poderia ser inserida uma vírgula após a palavra 
‘comum’ no primeiro parágrafo. 

II.  “Existem” é um verbo transitivo, e ‘as zonas 
de livre-comércio’ é o complemento. 

III. “a fim de” pode ser substituído por “para”. 

IV. Posso substituir “em que” por “onde”, no 
último parágrafo. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, II e III apenas. 

b) II, III e IV apenas. 

c) I e III apenas. 

d) II e IV apenas. 

e) Todas as alternativas 

 

2. Conforme as informações apresentadas no texto, 

a) O principal objetivo com a formação de um bloco 
econômico é o livre transporte entre cidadãos dos 
países. 

b) As mercadorias não entram nas vantagens 
oriundas de um livre comércio. 

 

c) Os membros associados de um bloco econômico 
gozam de regalias tarifárias. 

d) A união aduaneira possibilita exclusivamente a 
redução, mas não a eliminação de impostos. 

e) Um tratado de livre-comércio é um acordo 
comercial entre países que visa a eliminar tarifas 
alfandegárias. 

 

3. O trecho ‘Estas associações podem ser de vários 
tipos, como uma união aduaneira, quando há 
redução ou eliminação de impostos’, pode ser 
corretamente reescrito da seguinte forma, com 
manutenção de sentido: 

a) Estes agrupamentos podem ser divididos em 
vários tipos, por exemplo uma união aduaneira, em 
que ocorre redução ou extinção de impostos.  

b) Estas associações podem se dar de diversas 
formas, por exemplo, uma união aduaneira, na 
qual há redução ou eliminação de impostos. 

c) Esta associação pode ser de vários tipos, como 
uma união aduaneira, de modo que há redução ou 
eliminação de impostos. 

d) Estas associações podem ser de vários tipos, 
como uma união aduaneira, quando tem redução 
ou eliminação de impostos. 

e) Estas associações pode ser de vários tipos, como 
uma união aduaneira, quando há redução ou 
eliminação de impostos’. 

 

4. Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas: 

___________ perseguições difíceis, mas os policiais 
____________ os criminosos com total _________, 
antes que eles se dirigissem ________________ 
áreas mais vulneráveis da cidade. 

a) Houveram/ deteram/ êxito/ as 

b) Houve/ deteram/ êxito/ às 

c) Houveram/ detiveram/ êxito/ as 
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d) Houve/ detiveram/ êxito/ às 

e) Houveram/ detiveram/ hêsito/ às 

 

5. Assinale a alternativa correta, em relação ao uso 
da crase: 

a) É papel dele promover à justiça. 

b) Eles decidiram levar a sério à sua proposta. 

c) Discutimos abertamente à respeito de política. 

d) Eles decidiram regressar àquele povoado. 

e) Resolvi visitar à casa da minha mãe.  

 

6. Em relação à sintaxe da Língua Portuguesa avalie 
as afirmativas abaixo atribuindo-lhes valores de 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).  

I. (      ) No segundo parágrafo, no trecho ‘quando 
há redução ou eliminação de impostos’, o termo 
‘redução ou eliminação de impostos’ é o que 
justifica a flexão de singular do verbo ‘há’. 

II. (     ) No trecho ‘redução ou eliminação de 
impostos’, o termo ‘de impostos’ é complemento 
nominal.  

III. (     ) No último período, no trecho ‘Finalmente há 
o mercado comum em que convivem’, poderia ser 
inserida uma vírgula após o termo ‘Finalmente’, 
mantendo-se a correção e a coerência.  

Assinale a alternativa correta. 

a) V, F, F. 

b) V, V, F. 

c) F, V, V. 

d) V, F, V. 

e) F, F, V 

  

 

 

 

 

 

Texto 2 

Quando o sol parte e ficamos entretidos ao redor da 
fogueira ou de frente à telinha, passamos a uma 
dimensão em que é tênue a fronteira entre o real e o 
imaginário, o território dos mitos, as sutis engrenagens 
do nosso modelo social. Esse ritual repete-se há pelo 
menos 50 mil anos. E, como é da natureza do que é 
fundamental, histórias são simples. Todas têm começo, 
meio e fim; personagens e protagonistas; um cenário e 
um tempo. E mais: toda trama possui um narrador, 
alguém que escolhe que causo contar, onde o enredo 
começa e onde termina, o que entra e o que sai. Esse 
narrador nem sempre é visível, não há como apontar o 
autor de um mito ou do que entendemos como senso 
comum. 

Repetimos a balela do descobrimento da América sem 
pensar que aqui já viviam pessoas antes da invasão 
europeia. Se o uso da linguagem amplifica a capacidade 
de colaboração, histórias determinam e influenciam o 
comportamento social. Se repetimos a narrativa de 
opressão, perpetuamos sua essência. 

A habilidade narrativa determina quem tem voz. A tensão 
entre grupos em disputa pela narrativa é tão velha 
quanto a linguagem. Religiões e impérios sempre 
espalharam suas falas e disputaram a atenção. 
Identificar essas narrativas e a quem servem é o 
caminho para delimitar quem nos fala e inferir o que nos 
isola ou ajuda a colaborar. 

 

7. Em relação às regras de acentuação gráfica da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta. 

a) O termo ‘tênue’ é acentuado por ser uma 
paroxítona terminada em ditongo. 

b) Os termos ‘imaginário’ e ‘território’ são 
acentuados em virtude de regras distintas. 

c) ‘Visível’ é acentuada por ser uma paroxítona 
terminada em ‘l’. 

d) O verbo ‘há’ um monossílabo tônico terminado 
em ‘a’. 

e) O verbo ‘têm’ apresenta acento diferencial, em 
virtude de estar flexionado no plural.  
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8. Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, os sinônimos (ou quase 
sinônimos) das expressões destacadas nos trechos 

‘...passamos a uma dimensão em que é tênue a 
fronteira entre o real e o imaginário, o território 
dos mitos, as sutis engrenagens do nosso modelo 
social.’ 

a) encorpada/ imperceptíveis 

b) leve/ pequenas 

c) densa/ leves 

d) consistente/ amenas 

e) suave/ absurdas 

 

9. De acordo com a morfologia, assinale a 
alternativa que indica, correta e respectivamente, 
a classe de palavras dos termos destacados no 
trecho a seguir: 

... toda trama possui um narrador, alguém que 
escolhe que causo contar, onde o enredo começa 
e onde termina. 

a) pronome, substantivo, substantivo. 

b) advérbio, pronome, substantivo. 

c) substantivo, adjetivo, advérbio. 

d) pronome, pronome, substantivo. 

e) pronome, substantivo, verbo. 

 

10. Em relação às regras de regência verbal e 
nominal, assinale a alternativa incorreta. 

a) A proposta agradou a todos. 

b) Todos os alunos obedeceram o regulamento. 

c) Elas assistiram à peça inteira. 

d) Decidiram pagar aos servidores. 

e) Eles chamaram aos políticos de corruptos.  

 

 

 

 

11. Em relação às regras de colocação pronominal, 
segundo a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa correta. 

a) Hoje esperam-se novas propostas de ensino. 

b) Elas têm dedicado-se bastante a isso. 

c) Este é o vizinho que se mudou há pouco tempo. 

d) Este é o caminho onde observa-se um lindo 
visual. 

e) Nunca viu-se tanto descaso com as florestas. 

 

12. Assinale a opção em que a partícula ‘se’ é um 
índice de indeterminação do sujeito. 

a) Nunca se esperou a sua presença. 

b) Hoje se discute abertamente sobre política. 

c) Ouviu-se tudo o que você disse. 

d) Essa história se repete há séculos. 

e) Os alunos se queixaram de calor. 

 

13. Assinale a opção correta sobre a análise 
semântica do conectivo a seguir: 

Se repetimos a narrativa de opressão, perpetuamos 
sua essência. 

A conjunção ‘Se’ é: 

a) Proporcional 

b) Causal 

c) Condicional 

d) Comparativo 

e) Concessivo 

 

14. A respeito da oração a seguir ‘Esse ritual repete-
se há pelo menos 50 mil anos’, assinale a opção 
que corresponde respectivamente à análise 
correta do tipo de sujeito dos verbos destacados. 

a) sujeito simples/ sujeito indeterminado. 

b) sujeito indeterminado/ oração sem sujeito. 
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c) sujeito simples/ oração sem sujeito. 

d) sujeito oracional/ sujeito indeterminado. 

e) sujeito simples/ sujeito simples. 

 

15. Em relação à sintaxe e à morfologia da Língua 
Portuguesa avalie as afirmativas abaixo atribuindo-
lhes valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

I. Na oração ‘Repetimos a balela do descobrimento 
da América sem pensar’ (segundo parágrafo), o 
verbo destacado apresenta sujeito indeterminado. 

II. “...passamos a uma dimensão em que é tênue a 
fronteira entre o real e o imaginário.” (primeiro 
parágrafo), o termo destacado é sujeito composto. 

III. Na oração “... disputaram a atenção”, o sujeito 
do verbo destacado é indeterminado. 

IV. Na oração “não há como apontar o autor de um 
mito ou do que entendemos como senso comum.” 
(último parágrafo), os termos destacados 
pertencem à mesma classe gramatical.  

Assinale a alternativa correta: 

a) F, F, F, F. 

b) V, V, F, F. 

c) F, V, V, V.  

d) V, F, V, V. 

e) F, V, F, V 

 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

Carlos Henrique 

 

16. Um reservatório tem a forma de um 
paralelepípedo reto-retângulo e mede 0,50m de 
largura, 1,20 m de comprimento e 0,70m de altura. 
Estando o reservatório com certa quantidade de 
água, coloca-se dentro dele uma pedra com forma 
irregular, que fica totalmente coberta pela água. 
Observa-se, então, que o nível de água sobe 1cm.  

 

Isto significa que o volume da pedra mede, em 
centímetros cúbicos:  

a) 0,42  

b) 60  

c) 600  

d) 6000  

e) 420.000 

 

17. Vilma, Marta e Cláudia trabalham em uma 
mesma agência bancária. Vilma está nesse 
emprego há 5 anos, Marta, há 7 anos e Cláudia, há 
12 anos. Para premiar a eficiência dessas 
funcionárias, a direção do banco concedeu-lhes 
uma bonificação de R$ 12.000, que deverão ser 
divididos entre as três, de forma diretamente 
proporcional aos respectivos tempos de serviço. 

Nesse caso, quanto Vilma receberá de bonificação? 

a) 2500 

b) 2700 

c) 3000 

d) 3500 

e) 6000 

 

18. Em uma filial do Estratégia Concursos, 65% dos 
funcionários trabalham na edição, 23% trabalham 
no marketing e os 24 funcionários restantes 
trabalham no telemarketing.  

A quantidade de funcionários que trabalham na 
edição é: 

a) 100 

b) 110 

c) 120 

d) 130 

e) 140 
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19. Se minha casa não é azul, então o meu gato mia. 
Se minha casa é azul, então João não é feliz. Ora, 
João é feliz. Logo:  

a) a minha casa é azul e o meu gato não mia  

b) a minha casa não é azul e o meu gato mia  

c) a minha casa é azul e o meu gato mia  

d) a minha casa não é azul e o meu gato não mia  

e) se João é feliz, então o meu gato não mia  

 

20. Três moças Ana, Bia e Carla que pesam, 
respectivamente, 30 kg, 80 kg e 100 kg, querem 
atravessar um grande lago num bote cuja 
capacidade é de 120 kg. Cada travessia em 
qualquer sentido demora 17 minutos e o bote 
deve sempre ser conduzido por uma dessas três 
pessoas. O tempo mínimo, em minutos, necessário 
para que as três pessoas atravessem o lago é: 

a) 34 

b) 51 

c) 68 

d) 85 

e) 102 

 

 
ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 

Antônio Daud 

 

21. Assinale, de acordo com o disposto na Lei 
8.112/1990, a causa da responsabilização penal do 
servidor público: 

a) dano causado dolosamente a terceiro. 

b) dano causado culposamente à Administração 
Pública. 

c) ato omissivo praticado no desempenho do cargo. 

d) crimes e contravenções imputadas ao servidor, 
nessa qualidade 

 

e) ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, 
que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. 

 

22. A conduta de “valer-se do cargo para lograr 
proveito pessoal em detrimento da dignidade da 
função pública” incompatibiliza o ex-servidor para 
nova investidura em cargo público federal pelo 
prazo de: 

a) 1 ano. 

b) 2 anos. 

c) 5 anos. 

d) 10 anos. 

e) 30 anos. 

 

23. É penalidade disciplinar prevista na Lei 
8.112/1990:  

a) advertência. 

b) repreensão.  

c) censura. 

d) prisão domiciliar. 

e) aposentadoria compulsória. 

 

24. De acordo com o Código de Ética do IBGE, é 
dever fundamental do servidor do instituto: 

a) ter respeito à hierarquia, embora possa temer 
representar contra qualquer comprometimento 
indevido da estrutura em que se funda o Poder 
Estatal.  

b) comunicar a seus superiores, em até 1 ano, todo 
e qualquer ato ou fato contrário ao interesse 
público. 

c) ser conivente com erro, em função de seu espírito 
de solidariedade. 

d) utilizar de suas simpatias no trato com colegas 
hierarquicamente superiores, mas não com 
aqueles hierarquicamente inferiores. 
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e) apresentar, nas análises estatísticas e geográficas, 
informações que estejam de acordo com as 
normas científicas sobre fontes, métodos e 
procedimentos.  

 

25. Segundo dispõe o Código de Ética do IBGE: 

a) A pena aplicável ao servidor público pela 
Comissão de Ética do IBGE é a de repreensão.  

b) A pena aplicável ao servidor público pela 
Comissão de Ética do IBGE é a de advertência. 

c) Não se considera servidor público aquele que, por 
força de contrato, preste serviços sem retribuição 
financeira. 

d) Não se considera servidor público aquele que, 
por força de contrato, esteja ligado indiretamente 
a órgão do poder estatal. 

e) O trabalho desenvolvido pelo servidor público 
perante a comunidade deve ser entendido como 
acréscimo ao seu próprio bem-estar, na medida 
em que o êxito desse trabalho pode ser 
considerado como seu maior patrimônio.  

 

26. De acordo com o Código de Ética do IBGE, 
NÃO é vedado ao servidor do instituto: 

a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, 
tempo, posição e influências, para obter qualquer 
favorecimento, para si ou para outrem.  

b) prejudicar deliberadamente a reputação de 
outros servidores ou de cidadãos que deles 
dependam 

c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, 
conivente com erro ou infração a este Código de 
Ética ou ao Código de Ética de sua profissão 

d) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o 
exercício regular de direito por qualquer pessoa, 
causando lhe dano moral ou material 

e) divulgar e informar a todos os integrantes da sua 
classe sobre a existência deste Código de Ética. 

 

27. De acordo com previsão no Código de Ética do 
IBGE, assinale abaixo a alternativa que NÃO 
menciona primado maior que deve nortear o 
servidor público do IBGE: 

a)  dignidade 

b) decoro. 

c) zelo. 

d) consciência dos princípios morais. 

e) legalidade. 

 

28. Segundo dispõe a Lei 8.112/1990, as 
penalidades disciplinares deverão ser aplicadas, 
nos casos de advertência ou de suspensão de até 
trinta dias: 

a)  pelo chefe da repartição. 

b) pelo Presidente da República 

c) pelo Presidente do IBGE, no caso de servidores 
da entidade 

d) pelo Procurador-Geral da República 

e) pela autoridade que houver feito a nomeação 

 

29. Configura abandono de cargo a ausência 
intencional do servidor ao serviço por: 

a) mais de trinta dias consecutivos. 

b) trinta dias consecutivos. 

c) mais de trinta dias, consecutivos ou não. 

d) mais de sessenta dias consecutivos. 

e) sessenta dias consecutivos. 

 

30. Segundo prevê a Lei 8.112/1990, NÃO será 
aplicada demissão ao servidor no seguinte caso: 

a)  crime contra a administração pública 

b) improbidade administrativa 

c) incontinência pública 
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d) ausentar-se do serviço durante o expediente, sem 
prévia autorização do chefe imediato 

e) insubordinação grave em serviço 

 

 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E SITUAÇÕES 

GERENCIAIS 

Stefan Fantini 

 

31. O processo organizacional é composto por 
quatro Funções Administrativas, função 
planejamento, organização, direção e controle. 
Pode-se dizer que a função direção envolve, 
dentre outras, a seguinte ação:  

a) Dividir o trabalho e atribuir as responsabilidades.  

b) Estabelecer os objetivos e definir os meios (traçar 
as estratégias) para alcançá-los.  

c) Estabelecer os meios e recursos necessários para 
alcançar o objetivo proposto pelo planejamento. 

d) Conduzir os trabalhos para que seja colocado em 
prática tudo aquilo que foi organizado e 
planejado. 

e) Monitorar as atividades e fazer as correções 
necessárias. 

 

32. As organizações podem ser divididas em três 
níveis. O nível ___________ está relacionado ao 
longo prazo, neste nível são discutidos os 
objetivos gerais da organização, tais como clima e 
cultura organizacional.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna. 

a) Nível Tático. 

a) Nível Operacional. 

c) Nível Ambiental. 

d) Nível Cultural. 

e) Nível Estratégico. 

 

33. No processo administrativo, a divisão do 
trabalho e a atribuição de responsabilidades são 
tarefas tipicamente relacionadas à função: 

a) planejamento 

b) organização 

c) direção 

d) controle 

e) distribuição 

 

34. João das Neves é Diretor da Empresa SF123 e 
dedica a maior parte de seu tempo à identificação 
de novas ideias e oportunidades para o 
crescimento da empresa. Nesse caso, pode-se 
afirmar que João das Neves desempenha, na 
maior parte de seu tempo, um papel 

a) interpessoal, de empreendedor. 

b) decisório, de alocador de recursos. 

c) decisório, de negociador. 

d) decisório, de empreendedor. 

e) interpessoal, de negociador. 

 

35. João das Neves é Gerente de Comunicação de 
determinada Entidade Pública. A sua principal 
atribuição é divulgar para a sociedade os projetos 
e resultados alcançados pela Entidade. Mario Bros, 
por sua vez, também é funcionário dessa mesma 
Entidade Pública e tem como principal atribuição 
compartilhar informações relevantes com outros 
membros da Entidade.  

Tendo em vista os papéis desempenhados pelo 
administrador, pode-se afirmar que João das 
Neves e Mario Bros desempenham, 
essencialmente, papéis: 

a) informacionais, de disseminador e porta-voz, 
respectivamente. 

b) interpessoais, de porta-voz e disseminador, 
respectivamente. 
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c) interpessoais, de disseminador e porta-voz, 
respectivamente. 

d) informacionais, de porta-voz e disseminador, 
respectivamente. 

e) interpessoais, de porta-voz e monitor, 
respectivamente. 

 

36. Para desempenhar suas funções e papéis na 
organização, o administrador deve possuir 
habilidades de três tipos: humanas, técnicas e 
conceituais. Assinale a alternativa que descreve 
corretamente um exemplo de habilidades 
conceituais. 

a) Liderar e motivar os subordinados.  

b) Desempenhar tarefas que requerem 
conhecimentos especializados, tais como a 
elaboração de balanços patrimoniais. 

c) Capacidade de manter bons relacionamentos na 
organização. 

d) Capacidade de coordenar e influenciar equipes.  

e) Capacidade de visualizar a organização como um 
todo e de trabalhar com ideias e conceitos. 

 

37. O fragmento a seguir foi extraído do site do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

“Retratar o Brasil com informações necessárias ao 
conhecimento de sua realidade e ao exercício da 
cidadania.” 

Esse fragmento representa: 

a) a visão do IBGE. 

b) a missão do IBGE. 

c) os valores do IBGE. 

d) o negócio do IBGE. 

e) a direção do IBGE. 

 

 

 

38. A matriz SWOT, ferramenta utilizada em 
planejamentos estratégicos, busca mapear tanto 
oportunidades e ameaças, elementos relacionados 
à ______________ da organização, quanto forças e  

 

fraquezas, os quais estão relacionados à 
________________ da organização. 

As palavras que preenchem corretamente às lacunas 
são, respectivamente: 

a) dimensão física; dimensão política. 

b) dimensão interna; dimensão externa. 

c) dimensão estrutural; dimensão sociológica. 

d) dimensão externa; dimensão interna. 

e) dimensão interna; dimensão social. 

 

39. Os objetivos estratégicos estabelecidos para 
cumprimento do planejamento estratégico do 
IBGE devem ser, exceto: 

a) Atingíveis 

b) Genéricos 

c) Relevantes  

d) Mensuráveis 

e) Temporais. 

 

40. O líder, através de uma comunicação efetiva, 
apresenta o poder de influenciar pessoas a 
atingirem objetivos que estão além de seus 
próprios interesses. Com o objetivo de explicar o 
funcionamento do processo da liderança surgiram 
algumas teorias da liderança, dentre elas a Teoria 
de Estilos de Liderança conhecida como “Os Três 
de White e Lippitt”. Para essa Teoria, existem três 
diferentes estilos de liderança. São eles: 

a) Democrática, cesarista e autocrática. 

b) Autocrática, liberal e dogmática. 

c) Democrática, autocrática e liberal. 
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d) Liberal, autocrática e laissez-faire. 

e) Cesarista, dogmática e autocrática.  

 

41. A empresa de reparos JOÃO DAS NEVES 
COMPANY instituiu um controle com o objetivo 
de avaliar a eficiência do trabalho de reparo de 
encanamentos de cozinha prestado por seus 
funcionários encanadores, incluindo a medição do 
consumo de recursos utilizados por esses 
funcionários. A referida empresa definiu que o 
controle seria realizado durante a execução das 
atividades de reparo, ou seja, durante o processo 
de reparos. 

O controle instituído pela empresa JOÃO DAS 
NEVES COMPANY é classificado  

a) estratégico, quanto ao nível organizacional, e 
simultâneo, quanto ao momento. 

b) tático, quanto ao nível organizacional, e 
posterior, quanto ao momento. 

c) operacional, quanto ao nível organizacional, e 
simultâneo, quanto ao momento. 

d) operacional, quanto ao nível organizacional, e 
posterior, quanto ao momento. 

e) estratégico, quanto ao nível organizacional, e 
posterior, quanto ao momento. 

 

42. A ________ é uma barreira à comunicação que 
ocorre quando o destinatário desvia a 
interpretação da mensagem, interpretando-a 
seletivamente com base em suas próprias 
necessidades, motivações, experiências ou outras 
características pessoais. A ____________, por sua 
vez, ocorre quando o emissor manipula a 
informação para que ela seja vista de maneira mais 
favorável pelo destinatário, com o intuito de evitar 
conflitos. 

As palavras que preenchem corretamente as lacunas 
são: 

a) sobrecarga de informações; filtragem 

 

b) filtragem; percepção seletiva 

c) percepção seletiva; filtragem 

d) percepção seletiva; sobrecarga de informações 

e) filtragem; sobrecarga de informações 

 

43. De acordo com Frederick Herzberg, existem 
dois fatores que explicam o comportamento das 
pessoas, são eles:  

a) os fatores humanos e os fatores organizacionais 

b) os fatores higiênicos e os fatores motivacionais 

c) os fatores humanos e os fatores motivacionais 

d) os fatores organizacionais e os fatores 
extraorganizacionais 

e) os fatores sociais e os fatores organizacionais 

 

44. Conforme a teoria de Maslow, as necessidades 
de autorrealização estão relacionadas à realização 
potencial do indivíduo e, por isso, encontram-se: 

a) na base da pirâmide de Maslow 

b) no meio da pirâmide de Maslow 

c) abaixo das necessidades sociais 

d) no topo da pirâmide de Maslow 

e) logo após as necessidades fisiológicas 

 

45. O ciclo PDCA é uma ferramenta que tem foco 
na melhoria contínua e possui 04 etapas. Nesse 
ciclo, a execução do que foi planejado ocorre na 
etapa 

a) P (Plan) 

b) C (Check) 

c) A (Act) 

d) D (Do) 

e) S (Study) 
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46. Das letras abaixo, marque aquela que 
representa características típicas da tecnologia 
SSD: 

a) apresenta baixa taxa de transferência de dados 
quando comparada com as tecnologias mais atuais 
para armazenamento de dados 

b) por apresentar partes móveis, possui menor 
resistência a choques mecânicos 

c) possui acesso sequencial 

d) realiza leitura e gravação dos dados utilizando 
tecnologia laser 

e) apresenta altas taxas de transmissão de dados e 
a capacidade de armazenar uma grande 
quantidade de dados em um espaço físico menor. 

 

47. Um aparelho multifuncional que apresenta as 
funções de impressora, scanner e copiadora tem 
respectivamente funções de: 

a) entrada, saída e estrada e saida. 

b) saída e entrada. 

c) saída, entrada e entrada e saída. 

d) entrada, entrada e entrada. 

e) saída, entrada e saída e saída. 

 

48. O usuário selecionou um arquivo no disco C, 
chamado censo.txt e a seguir apertou a tecla DEL, 
em seguida selecionou um arquivo localizado no 
pen drive chamado levantamento.txt e apertou a 
tecla DEL. Podemos deduzir então que: 

a) Ambos os arquivos foram enviados para a Lixeira 
do Windows. 

b) Apenas o primeiro arquivo, censo.txt foi enviado 
para a Lixeira do Windows 

 

 

c) Apenas o segundo arquivo, levantamento.txt foi 
enviado para a Lixeira do Windows 

d) Nenhum arquivo foi enviado para a Lixeira do 
Windows. 

e) O segundo arquivo, levantamento.txt, foi enviado 
para a Lixeira do Windows e não pode ser 
restaurado. 

 

49. O Registro do Windows é o arquivo responsável 
por: 

a) Gerenciar os usuários que estão cadastrados para 
usar o computador 

b) Fazer o controle dos dispositivos instalados na 
máquina 

c) Gerenciar os softwares instalados na máquina 

d) Montar a interface de comunicação com o usuário 
do Sistema Operacional. 

e) Armazenar as informações sobre o licenciamento 
do Sistema Operacional. 

 

50. Ao clicar com o botão direito do mouse sobre a 
Barra de Tarefas do Windows não é possível: 

a) Acessar o editor de texto 

b) Acessar o Gerenciador de Tarefas 

c) Gerenciar o modo de exibição de janelas 

d) Exibir ou ocultar o botão da Cortana. 

e) Bloquear a Barra de Tarefas. 

 

51. No Word, quando clicamos uma vez sobre uma 
determinada palavra, iremos: 

a) selecionar todo o parágrafo. 

b) selecionar a palavra. 
c) posicionar o cursor no local clicado. 

d) selecionar a linha. 

e) selecionar todo o texto. 
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52. O Texto abaixo, feito no Word, pode ter sido 
feito utilizando que recurso de formatação: 

 
a) o efeito tachado existente na guia Página Inicial 

b) o efeito de texto horizontal existente na guia 
Página Inicial. 

c) o efeito WordArt existente na guia Página Inicial. 

d) o efeito WordArt existente na guia Inserir 

e) o efeito Quebra de Página existente na guia 
Inserir 

 

53. No Excel o usuário digitou a fórmula =F2+C$5 
na célula D2 e arrastou para a célula D5. O que 
aparecerá em D5? 

  a) =F2+C$5 

  b) =F5+C$5 

  c) =$F$2+C$5 

  d) =I5+C$5 

  e) =I2+C$5 

 

54. Uma planilha no Excel tem os valores 

 
Ao digitarmos na célula D4 a seguinte fórmula  

  

=CONT.NUM(A1:B3)  

O valor obtido será: 

  a) 5 

  b) 8 

  c) 6 

  d) 2 

  e) 1 

 

55. O Backup consiste em realizar a cópia de 
segurança de dados para que, em caso de sinistro, 
eles possam ser recuperados. Marque a letra 
abaixo que indica as duas técnicas de backup mais 
comuns no mercado. 

  a) completo e total 

  b) incremental e diferencial 

  c) completo e parcial 

  d) incremental e em partes 

  e) diferencial e ao todo 

 

56 Um funcionário do IBGE recebeu uma mensagem 
de email que continha um anexo e encaminhou 
para um outro setor, para que o mesmo tivesse 
acesso ao conteúdo completo da mensagem. 
Podemos afirmar que ao apertar no botão para 
encaminhar: 

a) A nova mensagem aparece já com o campo 
assunto em branco. 

b) A nova mensagem já vai ter o campo “Para” 
preenchido como sugestão. 

c) O anexo fica bloqueado para envio para evitar a 
contaminação da máquina e da rede. 

d) O Assunto deve ser o mesmo da mensagem 
original, ficando bloqueado para edição. 

e) O anexo pode ser mantido na nova mensagem e 
pode também ser enviado na mesma.  
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57.  Um usuário, em um navegador na web, ativou o 
modo de navegação anônimo. Isso significa dizer 
que: 

  a) Apenas o seu histórico será apagado. 

  b) Os seus dados de navegação serão apagados 
quando ele encerrar a sessão de navegação. 

  c) Não significa nada, porque a navegação 
acontecerá da mesma forma. 

  d) Todos os dados de personalização do seu 
navegador serão apagados. 

  e) Ele não deixará rastro nenhum para impedir 
futuras perícias e investigações. 

 

58. Uma empresa possui filiais em várias capitais do 
Brasil. Existe uma rede maior que interliga todas 
essas unidades e uma rede menor que abrange 
cada unidade localmente. Essa rede menor pode 
ser chamada de: 

a) LAN 

b) MAN 

c) WAN 

d) Internet 

e) Intranet 

 

59. Atualmente existe um ataque recorrente em 
redes de computadores. O atacante acessa os 
dados do usuário, os criptografa e exige um 
resgate para a sua liberação. Essa situação 
descreve um ataque de: 

a) Spyware 

b) Ransomware. 

c) Phishing 

d) Pharming. 

e) Cookie. 

 

 

 

60. Política de senha é uma preocupação constante 
nas empresas e órgão em geral. Sobre esse 
assunto, é correto afirma que: 

a) Senhas devem ser compartilhadas entre 
funcionários para facilitar o acesso aos programas. 

b) Uma senha única deve ser utilizada pelo usuário 
para o seu acesso a todos os programas e 
plataformas, pois facilita a memorizaçao. 

c) Senhas são pessoais e intransferíveis 

d) Senhas devem conter apenas números ou letras, 
mas devemos evitar misturá-los. 

e) Senhas não devem ser case sensitive. 
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Preencha seu gabarito! 

https://bit.ly/1º-Simulado-IBGE-Agente-Censitario-Area 

 
NÃO É ASSINANTE? 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 
 

 

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 
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