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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. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK – https://bit.ly/2º-Simulado-IBGE-ACS-ACM 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Patrícia Manzato 

 

Utilize a charge abaixo para responder as questões 
de 1 a 3 

 
1. Deduz-se dessa charge que: 

a) a inflação está sem controle; 

b) o cidadão está perdido em 2022; 

c) o ônibus, assim como a inflação, deve ficar 
parado; 

d) o animal não tem conhecimento de como dirigir; 

e) o ônibus está desgovernado. 

 

2. O efeito de sentido de uma charge pode se dar 
por elementos verbais, não verbais e extratextuais. 
No caso da charge acima, ele é resultado 

a) de elementos não verbais e extratextuais; 

b) apenas da estranheza causada pelos elementos 
não verbais; 

c) da reação do cidadão com a frase do motorista; 

d) da ambiguidade do verbo “subir” e dos 
elementos extratextuais; 

e) da ambiguidade do verbo “subir” e de elementos 
não verbais. 

 

 

3. “Pode subir, mas não sei onde vamos parar”. 

A modificação possível para que esse texto 
mantenha a correção gramatical é: 

a) substituição da vírgula por dois pontos; 

b) substituição de “onde” por “aonde”; 

c) substituição da locução “vamos parar” por “íamos 
parar”; 

d) substituição de “subir” por “embarcar”; 

e) substituição de “mas” por “porém”. 

 

4. Milton Santos, um dos maiores geógrafos 
brasileiros, certa vez afirmou: “A evolução do 
homem: na pré-história o homem das cavernas 
vivia em bandos para se defender dos predadores, 
hoje o homem vive em bandos para depredar.” 

Essa frase traz a seguinte mensagem: 

a) a evolução do homem baseia-se em contradições; 

b) viver em bandos faz parte da natureza humana; 

c) não há evolução para o homem que vive sozinho; 

d) defender e depredar são evoluções do homem; 

e) os aspectos sociais do homem passam por 
constante evolução. 

 

5. “A evolução do homem: na pré-história o homem 
das cavernas vivia em bandos para se defender dos 
predadores, hoje o homem vive em bandos para 
depredar.” 

A alteração necessária para que essa oração esteja 
pontuada corretamente é: 

a) substituição dos dois pontos antes de “na pré-
história” por vírgula; 

b) supressão da vírgula antes de “hoje”; 

c) substituição da vírgula antes de “hoje” por 
travessão; 

d) inserção de vírgula antes de “para depredar”; 

e) inserção de vírgula depois de “na pré-história”. 
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6. “A evolução do homem: na pré-história o homem 
das cavernas vivia em bandos para se defender dos 
predadores, hoje o homem vive em bandos para 
depredar.” 

O período acima é construído a partir de termos que 
se contrapões, assim como as alternativas abaixo, 
EXCETO: 

a) Sua alma subiu ao céu. Seu corpo desceu ao mar; 
b) Amor da minha vida. Daqui até a eternidade; 

c) O que o berço dá só a cova tira; 

d) Mas que seja infinito enquanto dure; 

e) Estou cego e vejo. 

 

7. A compreensão da situação educacional ocorre 
por intermédio de um conjunto amplo de 
indicadores, possibilitando o monitoramento do 
desenvolvimento da educação brasileira, como o 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(ldeb), as taxas de rendimento e de fluxo escolar, 
a distorção idade-série, entre outros, que servem 
de referência para as metas do Plano Nacional da 
Educação (PNE). 

Esse parágrafo é formulado com uma forma de 
oração chamada reduzida (sublinhada); se 
substituíssemos essa oração por uma forma 
desenvolvida, a opção correta seria: 

a) para que se possibilitasse o monitoramento...; 

b) os quais se possibilitam o monitoramento...; 

c) se possibilitar o monitoramento...; 

d) a possiblidade do monitoramento...; 

e) que possibilitam o monitoramento. 

 

8. A palavra destacada abaixo que qualifica o termo 
anterior é: 

a) Com relação às responsabilidades das escolas 
relativas aos procedimentos de preenchimento do 
Censo Escolar; 

 

b) As unidades escolares devem ter como base os 
registros administrativos e acadêmicos de cada 
escola (ficha de matrícula, diário de classe, livro de 
frequência, histórico escolar,; 

c) Essa exigência é fundamental para a garantia da 
fidedignidade dos dados declarados.; 

d) A coleta de dados das escolas tem caráter 
declaratório e é dividida em duas etapas.; 

e) A pesquisa estatística abrange as diferentes 
etapas e modalidades da educação básica e 
profissional. 

 

9. A oração “A pesquisa estatística abrange as 
diferentes etapas e modalidades da educação 
básica e profissional” está escrita na voz ativa; se 
transformássemos essa frase para a voz passiva, a 
forma verbal correta seria: 

a) abrange-se; 

b) são abrangidas; 

c) é abrangida; 

d) não é possível a transposição, em virtude do 
verbo ser transitivo direto; 

e) não é possível a transposição, em virtude do 
verbo ser transitivo indireto. 

 

10. O professor que desrespeita a curiosidade do 
educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, 
a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe 
e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, 
que o minimiza, que manda que “ele se ponha em 
seu lugar” ao mais tênue sinal de sua rebeldia 
legítima, tanto quanto o professor que se exime 
do cumprimento de seu dever e propor limites à 
liberdade do aluno, que se furta ao dever de 
ensinar, de estar respeitosamente presente à 
experiência formadora do educando, transgride os 
princípios fundamentalmente éticos de nossa 
existência. 
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Paulo Freire 

Pela sua estruturação, o texto acima deve ser 
classificado como: 

a) dissertativo-argumentativo; 

b) expositivo-didático; 

c) descritivo-informativo; 

d) narrativo-dissertativo; 

e) narrativo-descritivo. 

 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO 

Carlos Henrique 

 

11. Considere a afirmação I como sendo FALSA e as 
outras três afirmações como sendo 
VERDADEIRAS. 

I. Lucas é médico ou Marina não é enfermeira. 

II. Se Arnaldo é advogado, então Lucas não é 
médico. 

III. Ou Otávio é engenheiro, ou Marina é enfermeira, 
mas não ambos. 

IV. Lucas é médico ou Paulo é arquiteto. 

A partir dessas informações, é correto afirmar que 

a) Paulo não é arquiteto ou Marina não é enfermeira. 

b) Marina é enfermeira e Arnaldo não é advogado. 

c) Se Lucas não é médico, então Otávio é 
engenheiro. 

d) Otávio é engenheiro e Paulo não é arquiteto. 

e) Arnaldo é advogado ou Paulo é arquiteto. 

 

12. Se eu paguei o aluguel ou comprei comida, 
então o meu salário entrou na conta. 

Uma afirmação equivalente a afirmação anterior é 

a) Se o meu salário não entrou na conta, então eu 
não paguei o aluguel e não comprei comida. 

 

b) Se eu paguei o aluguel e comprei comida, então 
o meu salário entrou na conta. 

c) O meu salário entrou na conta e eu comprei 
comida e paguei o aluguel. 

d) Se o meu salário não entrou na conta, então eu 
não paguei o aluguel ou não comprei 

comida. 

e) Se eu não paguei o aluguel e não comprei 
comida, então o meu salário não entrou na conta. 

 

13. Se Juliana chegar brava em casa, então Carlos 
foge para o quarto e Bruno não entra em casa. 
Uma afirmação que corresponde à negação da 
afirmação anterior é: 

a) Juliana não chega brava em casa e, Carlos não 
foge para o quarto ou Bruno entra em casa. 

b) Se Juliana não chega brava em casa, então Carlos 
não foge para o quarto e Bruno entra em casa. 

c) Juliana chega brava em casa e, Carlos não foge 
para o quarto ou Bruno entra em casa. 

d) Se Carlos não foge para o quarto ou Bruno entra 
em casa, então Juliana não chegou brava em casa. 

e) Se Carlos foge para o quarto e Bruno não entra 
em casa, então Juliana chegou brava em casa. 

 

14. Em um torneio de xadrez, há 50 mulheres e 37 
homens inscritos. As mulheres só jogam entre si e 
os homens também só jogam entre si. Em cada 
partida, o(a.) perdedor(a.) é eliminado(a.) do 
torneio. Não há empates. Ao final do torneio, tem-
se uma campeã e um campeão. 

Não havendo desistências, o número total de 
partidas para que sejam definidos o campeão e a 
campeã é: 

a) 82; 

b) 85; 

c) 86; 
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d) 88; 

e) 90. 

 

15. No Brasil, entendemos como final de semana o 
período da semana que compreende o sábado e o 
domingo. Em determinado ano, para que o mês de 
setembro, que é composto por 30 dias, tenha 5 
finais de semana completos, o dia 7 de setembro 
deverá cair em 

a) um sábado. 

b) uma sexta-feira. 

c) uma quinta-feira. 

d) uma quarta-feira. 

e) uma segunda-feira 

 

16. Se não é verdade que, no ano passado, em 
todos os domingos, se fazia sol, Renata passeava 
de moto, então, no ano passado,  

a) em nenhum domingo que não fez sol, Renata 
passeou de moto.  

b) em todos os domingos que não fez sol, Renata 
não passeou de moto.  

c) houve pelo menos um domingo em que não fez 
sol e Renata passeou de moto  

d) em todos os domingos fez sol e Renata passeou 
de moto.  

e) houve ao menos um domingo em que fez sol e 
Renata não passeou de moto. 

 

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 

 

19. Numa divisão com números inteiros, o resto vale 
5, o divisor é igual ao resto somado a 3 unidades 
e o quociente é igual ao dobro do divisor. Assim, 
é correto afirmar que o valor do dividendo é igual 
a:   

a) 145 

b) 133 

c) 127 

d) 118 

e) 102 

 

20. Dos 36 servidores públicos de um setor do TJ 
SP, sabe-se que: apenas 7 são advogados, 22 são 
do sexo masculino e 11 são mulheres que não são 
advogadas.  

O número de homens que não são advogados é 
igual a  
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a) 15 

b) 16 

c) 17 

d) 18 

e) 19 

 

 
ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 

Antônio Daud 

 

21. “O servidor público não poderá jamais 
desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, 
não terá que decidir somente entre o legal e o 
ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o 
inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 
principalmente entre o ____________ e o 
___________”. 

De acordo com o Código de Ética do IBGE, a 
sequência que completa corretamente a frase é: 

a) impessoal / pessoal.  

b) honesto / desonesto. 

c) ético / aético. 

d) criminal / não criminal. 

e) prazeroso / não prazeroso.  

 

22. A suspensão, aplicada nos termos da Lei 
8.112/1990, poderá ter a duração máxima de: 

a) 30 dias.  

b) 45 dias. 

c) 60 dias. 

d) 90 dias. 

e) 120 dias.  

 

23. Suponha que João abandonou seu cargo. Neste 
caso, o prazo que a Administração terá para lhe 
aplicar a respectiva sanção será de: 

 

a) 180 dias.  

b) 1 ano. 

c) 2 anos. 

d) 3 anos. 

e) 5 anos.  

 

24. De acordo com o Código de Ética do IBGE, a 
publicidade de qualquer ato administrativo 
constitui: 

a) requisito que deve sempre ser observado, não 
admitindo exceções.  

b) requisito cujo atendimento fica dispensado 
exclusivamente nos casos de segurança nacional. 

c) requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua 
omissão comprometimento ético contra o bem 
comum, imputável a quem a negar. 

d) requisito que não se aplica às leis, regulamentos 
e medidas que regem a operação dos sistemas 
estatístico e cartográfico, os quais devem ser 
sigilosos. 

e) requisito cujo atendimento fica dispensado 
exclusivamente nos casos de investigações 
policiais.  

 

25. Considera-se inassiduidade habitual, ensejadora 
da demissão do servidor público: 

a) a falta ao serviço, com causa justificada, por 
sessenta dias, interpoladamente, durante o 
período de doze meses.  

b)  a falta ao serviço, sem causa justificada, por 
sessenta dias, consecutivos, durante o período de 
doze meses. 

c) a falta ao serviço, sem causa justificada, por trinta 
dias, consecutivamente. 

d) a falta ao serviço, sem causa justificada, por 
sessenta dias, interpoladamente, durante o 
período de doze meses. 
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e) a falta ao serviço, com ou sem causa justificada, 
por trinta dias, interpoladamente, durante o 
período de doze meses.  

 

 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E SITUAÇÕES 

GERENCIAIS 

Stefan Fantini 

 

26. Para desempenhar suas funções e papéis na 
organização, o administrador deve possuir 
habilidades de três tipos: humanas, técnicas e 
conceituais. Essas habilidades são exigidas com 
maior ou menor intensidade, dependendo do nível 
organizacional em que o administrador atua. 

Diante disso, é correto afirmar que: 

a) o nível estratégico requer maior emprego de 
habilidades técnicas do que o nível tático; 

b) no nível tático, as habilidades conceituais são 
essenciais para o bom desempenho do 
administrador; 

c) o nível operacional requer maior emprego das 
habilidades conceituais do que o nível estratégico. 

d) as habilidades técnicas são exclusivas dos 
administradores do nível operacional; 

e) no nível tático, as habilidades humanas são mais 
relevantes do que nos outros níveis; 

 

27. O ciclo PDCA é uma ferramenta que tem foco 
na melhoria contínua e possui 04 etapas. Nesse 
ciclo, a verificação dos resultados daquilo que foi 
executado ocorre na etapa 

a) P (Plan) 

b) C (Check) 

c) A (Act) 

d) D (Do) 

e) S (Study) 

 

28. No processo administrativo, a condução dos 
trabalhos, orientação e motivação são tarefas 
tipicamente relacionadas à função: 

a) planejamento 

b) organização 

c) direção 

d) controle 

e) distribuição 

 

29. O processo organizacional é composto por 
quatro Funções Administrativas, função 
planejamento, organização, direção e controle. 
Pode-se dizer que a função planejamento 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. 

 

30. As organizações podem ser divididas em três 
níveis. O nível que se preocupa com o médio 
prazo, e cujo foco se dá em unidades específicas 
da organização é chamado de: 

a) Nível Tático. 

a) Nível Operacional. 

c) Nível Ambiental. 

d) Nível Cultural. 

e) Nível Estratégico. 
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31. João das Neves é Diretor da Empresa JOÃO 
DAS NEVES COMPANY 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) decisório, de empreendedor. 

b) decisório, de alocador de recursos. 

c) decisório, de negociador. 

d) interpessoal, de empreendedor. 

e) interpessoal, de negociador. 

 

32. 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 
técnicas. 

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. 

 

33. 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. 

 

34. 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. O estilo de 
liderança em que o líder centraliza toda a tomada 
de decisões, é dominador, impõe suas ordens e 
não há qualquer tipo de delegação aos liderados 
é conhecido como 

a) Liderança Democrática 

b) Liderança Cesarista 

c) Liderança Pactuada 

d) Liderança Liberal 

e) Liderança Autocrática  

 

35. João das Neves é atendente de determinada 
organização e, de acordo com as normas da 
empresa, foi instruído a sempre negar 
atendimento quando o cliente não apresentar um 
documento de identidade com foto. A situação 
hipotética apresenta uma decisão conhecida 
como: 

a) analítica; 

b) não programada; 

c) intuitiva; 

d) programada; 

e) ponderada. 
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36. Suponha que o IBGE tenha entrevistado, em 
2020, 1.000.000 pessoas, com um dispêndio total 
de 2.000.000 reais e, em 2021, tenha entrevistado 
1.200.000 pessoas, com um dispêndio total de 
2.400.000 reais.  

Pode-se dizer que, de 2020 para 2021, o referido 
IBGE foi: 

a) mais eficiente 

b) menos eficiente 

c) menos eficaz  

d) mais eficaz 

e) igualmente eficaz 

 

37. O processo de organização segue alguns 
princípios básicos e exige que os gestores tomem 
decisões acerca de certos elementos, dentre os 
quais podem-se citar: 

a) especialização do trabalho e missão; 

b) missão e visão organizacionais; 

c) cultura organizacional e sistemas de gestão; 

d) especialização do trabalho e amplitude de 
controle; 

e) centralização e missão organizacional. 

 

38. João das Neves, gerente de determinada loja, 
iniciou uma ação para reformar e redecorar toda a 
loja. A ação incluiu, também, a troca dos materiais 
e equipamentos da loja. Seu principal objetivo era 
fazer com que a loja ficasse mais bonita, atual e 
convidativa para os clientes. 

O fator determinante da qualidade em serviços 
focado pelo gerente foi 

a) confiabilidade. 

b) responsividade. 

c) empatia. 

d) garantia. 

 

e) tangibilidade. 

 

39. De acordo com Bruce Tuckman, durante o seu 
desenvolvimento os grupos passam por 05 fases 
diferentes, são elas, respectivamente: 

a) normatização, desempenho, adiamento, 
formação e turbulência. 

b) turbulência, normatização, formação, 
desempenho e interrupção. 

c) turbulência, normatização, desempenho, 
formação e interrupção. 

d) formação, turbulência, normatização, 
desempenho e interrupção. 

e) formação, turbulência, desempenho, adiamento 
e normatização. 

 

40. A barreira à comunicação que ocorre quando o 
emissor manipula a informação para que ela seja 
vista de maneira mais favorável pelo destinatário, 
com o intuito de evitar conflitos é chamada de 

a) sobrecarga de informações 

b) filtragem 

c) percepção seletiva 

d) semântica 

e) desinteresse 

 
 

CONHECIMENTOS TÉCNICOS 

Leandro Signori 

 

41. O IBGE oferece um panorama objetivo e atual 
do país, com a produção e a disseminação de 
informações de natureza estatística, geográfica e 
ambiental. Dentre as alternativas abaixo, NÃO é 
uma das atribuições do IBGE: 

a) Identificar, mapear e analisar o território. 
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b) Realizar a contagem da população. 

c) Informar como a população vive. 

d) Produzir intervenções diretas no contexto social 
através de suas políticas públicas. 

e) Apresentar a evolução da economia a partir de 
estatísticas do trabalho e da produção. 

 

42. Assinale a alternativa que descreve 
corretamente o que é um estabelecimento: 

a) Local construído com a finalidade de servir de 
residência ou moradia. 

b) É o local estruturalmente separado e 
independente. 

c) Toda edificação utilizada para fins não 
domiciliares encontrada nos setores censitários. 

d) É uma instituição ou estabelecimento onde a 
relação entre as pessoas que nele se encontravam, 
na data de referência, restringia-se a normas de 
subordinação administrativa. 

e) Todo complexo de bens organizado, para 
exercício da empresa, por empresário, ou por 
sociedade empresária. 

 

43. Para que o Recenseador seja capaz de realizar o 
seu trabalho corretamente no seu Setor Censitário 
é necessário compreender dois conceitos básicos: 
Quadra e Face. A respeito desses conceitos, 
assinale a alternativa correta: 

a) A face é um trecho, geralmente retangular, de 
uma área urbana ou aglomerado rural, delimitado 
por elementos como: ruas, estradas, estradas de 
ferro, cursos d’água ou encostas. 

b) A quadra é uma unidade territorial de coleta e de 
divulgação de dados estatísticos do IBGE. 

c) A quadra é uma área ou via pública, reconhecida 
pela comunidade, em que circulam pessoas, 
veículos e mercadorias. 

 

 

d) A face é identificada por um padrão de registros, 
considerando-se componentes como e número e 
coordenadas geográficas. 

e) A quadra é um trecho, geralmente retangular, de 
uma área urbana ou aglomerado rural, delimitado 
por elementos como ruas e estradas, podendo ter 
também forma irregular.  

 

44. Sobre os questionários que o Recenseador 
utilizará para realizar a consulta com população, 
assinale a alternativa correta: 

a) O questionário básico contém o menor número 
de quesitos. 

b) Os quesitos do questionário básico são aplicados 
a uma parte dos domicílios. 

c) O questionário da amostra é o questionário com 
o menor número de quesitos. 

d) O questionário da amostra é aplicado somente 
nos setores censitários urbanos.  

e) Os quesitos do questionário da amostra serão 
aplicados a todos os domicílios. 

 

45. Sobre o trabalho desempenhado pelo Agente 
Censitário Supervisor, é correto afirmar que: 

a) Estando em contato direto com o público, ele 
representa o IBGE para a sociedade. 

b) O bom desempenho do seu trabalho está 
associado ao domínio dos conceitos e dos 
procedimentos que serão utilizados no Censo. 

c) Consiste em percorrer o Setor Censitário, 
registrando endereços e realizando as entrevistas 
com os moradores. 

d) Exercerá as tarefas de supervisão da operação 
censitária, com atenção às questões técnicas e de 
informática. 

e) Responde técnica e administrativamente ao 
Coordenador Censitário de Subárea (CCS). 
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46. Durante uma abordagem na qual um informante 
mostra-se resistente em fornecer as respostas, o 
Recenseador deverá: 

a) Informar ao interlocutor sobre a obrigatoriedade 
de prestar informações estatísticas ao IBGE e a sua 
devida punição legal. 

b) Fazer comentários a respeito da pessoa, 
buscando estabelecer uma relação de parceria 
com o interlocutor. 

c) Explicar para o informante, de forma clara e 
segura, a importância do Censo Demográfico 
2022. 

d) Formular as perguntas com suas próprias 
palavras, para estabelecer uma relação de 
proximidade com o interlocutor. 

e) Reportar-se ao Agente Censitário Supervisor para 
que tome providências. 

 

47. O profissional responsável por atualizar as faces 
e logradouros do setor censitário é o: 

a) Agente Censitário Municipal (ACM). 

b) Recenseador (REC). 

c) Coordenador de Área (CCA). 

d) Agente Censitário Supervisor (ACS). 

e) Coordenador Censitário de Subárea (CCS). 

 

48. Assinale a alternativa que descreve 
corretamente o que é um Setor Censitário: 

a) Menor unidade da divisão político-administrativa 
brasileira, conhecida também como Subdistrito. 

b) Área interna ao perímetro de um município que 
será percorrida pelo Recenseador. 

c) Unidade da federação brasileira criada 
especificamente para delimitar as diferentes áreas 
de coleta dos dados estatísticos do IBGE.  

d) Área urbana onde ocorrerá a pesquisa do Censo 
Demográfico 2022. 

 

e) Unidade territorial de coleta e de divulgação de 
dados estatísticos do IBGE. 

 

49. O IBGE considera morador a pessoa que tem o 
domicílio como local de residência e nele se 
encontrava na data de referência e, embora 
ausente na data de referência, tem o domicílio 
como residência habitual, desde que essa ausência 
não seja superior a: 

a) 12 meses. 

b) 9 meses. 

c) 6 meses. 

d) 3 meses. 

e) 1 mês. 

 

50. O endereço reúne informações que permitem 
identificar uma unidade construída ou em 
construção dentro de um município, tal como uma 
casa, um prédio, um apartamento, um 
estabelecimento etc. 

Sobre os componentes do endereço, listam-se os 
seguintes: 

I - Logradouro. 

II - Quadra. 

III - Número. 

IV - Complemento. 

V - Coordenadas Geográficas. 

VI - Face. 

São componentes do endereço: 

a) I, II, III e VI. 

b) I, II, III e VI. 

c) I, III, VI e V. 

d) I, II, IV e V. 

e) I, III, IV e V. 
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51. A latitude é o afastamento, medido em graus, 
de um ponto inicial de referência até um ponto 
qualquer da superfície terrestre. O ponto inicial de 
referência da latitude, isto é, a latitude 0°, é a (o): 

a) Linha Internacional de Data.  

b) Linha do Equador. 

c) Meridiano de Greenwich. 

d) Trópico de Câncer. 

e) Trópico de Capricórnio. 

 

52. Os domicílios são classificados em dois grupos: 
domicílios particulares e domicílios coletivos. 
Sobre esses conceitos, assinale a alternativa 
correta: 

a) No domicílio coletivo, a principal característica é 
a existência de normas de subordinação 
administrativa na relação entre as pessoas que 
nele se encontram.  

b) Domicílio particular é o local estruturalmente 
separado e independente, que se destina a servir 
de habitação a uma ou mais pessoas. 

c) Domicílio coletivo é o local de habitação onde os 
moradores entram e saem passando por locais de 
moradia de outras pessoas. 

d) Domicílio particular é todo compartimento 
coberto por um teto, limitado por paredes. 

e) No domicílio coletivo, há a presença de dois ou 
mais moradores em locais que não atendem 
simultaneamente os critérios de separação e 
independência. 

 

53. Durante uma visita em um domicílio, o 
Recenseador Mário foi recebido por Joana, que 
lhe informou que possuía duas residências. Na 
casa em que foi abordada, ela ficava durante a 
semana, para se manter próxima de sua faculdade, 
enquanto aos finais de semana, vai para a casa de 
sua mãe, no interior. O Recenseador pediu para  

 

que ela então informasse qual era sua residência 
habitual, mas ela não conseguia indicar. 

Sobre esse caso, assinale o que o Recenseador 
deverá fazer: 

a) Considerá-la moradora da residência em que 
estava na data de referência. 

b) Considerá-la moradora da residência em que 
estava quando a coleta do censo se iniciou. 

c) Considerá-la moradora da residência em que 
passa a maior parte do ano. 

d) Considerá-la moradora da residência em que 
estava no momento em que foi abordado. 

e) Essa pessoa não deverá ser recenseada. 

 

54. Na busca de compreender as características da 
população, o IBGE possui um item específico 
sobre educação e alfabetização, onde questiona 
se o informante sabe ler ou escrever. Nesse 
quesito, é feita a distinção das pessoas nas 
categorias: 

a) Pessoa escolarizada – pessoa não escolarizada. 

b) Pessoa alfabetizada – pessoa não alfabetizada. 

c) Ensino básico completo – ensino básico 
incompleto. 

d) Pessoa que sabe ler – pessoa que não sabe ler. 

e) Pessoa que sabe escrever – pessoa que não sabe 
escrever. 

 

55. As alternativas abaixo referem-se ao trabalho e 
às características do Agente Censitário Municipal, 
EXCETO a alternativa: 

a) Gerenciamento do Posto de Coleta. 

b) Reconhecimento do setor onde realizará o seu 
percurso completo. 

c) Responder técnica e administrativamente ao 
Coordenador Censitário de Subárea (CCS). 
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d) Acompanhamento técnico e monitoramento da 
coleta de dados. 

e) Zelar pelos equipamentos de coleta. 

 

56. Durante a coleta de dados, o Recenseador 
contará com dois materiais, que serão usados 
como recurso instrucional durante seu 
treinamento, além de fonte de consulta para o seu 
trabalho de coleta de dados. Estes são o: 

a) Manual do Recenseador e o Manual de Entrevista 
(digital). 

b) O Mapa do Setor Censitário (em papel) e o 
Dispositivo Móvel de Coleta (DMC). 

c) Manual do Recenseador e Mapa do Setor 
Censitário (em papel). 

d) Manual de Entrevista (digital) e Dispositivo Móvel 
de Coleta (DMC). 

e) Manual de Entrevista (digital) e Mapa do Setor 
Censitário (em papel). 

 

57. “Área interna ao perímetro urbano de uma 
cidade ou vila, definida por lei municipal.” 

O enunciado se refere ao conceito de: 

a) Setor censitário. 

b) Município. 

c) Distrito. 

d) Subdistrito. 

e) Área urbana. 

 

58. A respeito do Manual de Entrevista, é correto 
afirmar: 

a) É onde são registradas e armazenadas as 
informações coletadas em campo. 

b) É a principal ferramenta de trabalho no cotidiano 
do Recenseador. 

 

 

c) É fundamental para a localização do Recenseador 
em campo e para o trabalho de coleta. 

d) É utilizado como documento de identificação do 
recenseador na abordagem aos domicílios. 

e) É usado como fonte de consulta para o seu 
trabalho de coleta de dados. 

 

59. Assinale a alternativa que descreve 
corretamente um setor censitário do tipo Setor 
com Baixo Patamar Domiciliar: 

a) Setor Censitário que abrange baixa quantidade 
de domicílios, ou onde não foi identificada a 
presença de domicílios. 

b) Área urbana com baixa densidade de edificações, 
processos de expansão urbana, áreas verdes 
desabitadas, entre outras. 

c) Aglomerações urbanas separadas das cidades e 
vilas em menos de 1km ou que, superando essa 
distância, apresentem características urbanas. 

d) Setor Censitário com menos de 50 domicílios 
existentes há mais de um ano. 

e) Área urbana ou rural onde identificou-se a 
existência de 100 ou menos habitantes residindo 
há mais de um ano. 

 

60.  Para ser considerado um Setor Censitário, uma 
unidade prisional deverá abrigar: 

a) No mínimo 50 presos permanentes há mais de um 
ano. 

b) Mais de 50 indivíduos em privação de liberdade. 

c) Mais de 50 presos permanentes. 

d) Mais de 50 presos permanentes há mais de um 
ano. 

e) No mínimo 50 presos permanentes. 

 

 

 



14 
2º Simulado IBGE – Cargo: Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor - Pós-Edital – 22/01/2022 

 

 
Preencha seu gabarito! 

https://bit.ly/2º-Simulado-IBGE-ACS-ACM 

 
NÃO É ASSINANTE? 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 
 

 

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 
 

https://bit.ly/2º-Simulado-IBGE-ACS-ACM
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

