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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/Simulado-IBGE-Agentes-29-01-22 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Rafaela Freitas 

Na escuridão Miserável, de Fernando Sabino 
 

“Eram sete horas da noite quando entrei no carro, ali no 
Jardim Botânico. Senti que alguém me observava, 
enquanto punha o motor em movimento. Voltei-me e dei 
com uns olhos grandes e parados como os de um bicho, 
a me espiar, através do vidro da janela, junto ao meio-fio. 
Eram de uma negrinha mirrada, raquítica, um fiapo de 
gente, encostada ao poste como um animalzinho, não 
teria mais que uns sete anos. Inclinei-me sobre o banco, 
abaixando o vidro: 

– O que foi, minha filha? – perguntei, naturalmente 
pensando tratar-se de esmola. 

– Nada não senhor – respondeu-me, a medo, um fio de 
voz infantil. 

– O que é que você está me olhando aí? 

– Nada não senhor – repetiu. – Esperando o bonde… 

– Onde é que você mora? 

– Na Praia do Pinto. 

– Vou para aquele lado. Quer uma carona? 

Ela vacilou, intimidada. Insisti, abrindo a porta: 

– Entra aí, que eu te levo. 

Acabou entrando, sentou-se na pontinha do banco, e 
enquanto o carro ganhava velocidade, ia olhando duro 
para a frente, não ousava fazer o menor movimento. 
Tentei puxar conversa: 

– Como é o seu nome? 

– Teresa. 

– Quantos anos você tem, Teresa? 

– Dez. 

– E o que estava fazendo ali, tão longe de casa? 

– A casa da minha patroa é ali. 

– Patroa? Que patroa? 

Pela sua resposta pude entender que trabalhava na casa 
de uma família no Jardim Botânico: lavava, varria a casa, 
servia a mesa. Entrava às sete da manhã, saía às oito da 
noite. 

– Hoje saí mais cedo. Foi jantarado. 

– Você já jantou? 

– Não. Eu almocei. 

– Você não almoça todo dia? 

– Quando tem comida pra levar, eu almoço: mamãe faz 
um embrulho de comida para mim. 

– E quando não tem? 

– Quando não tem, não tem – e ela até parecia sorrir, me 
olhando pela primeira vez. Na penumbra do carro, suas 
feições de criança, esquálidas, encardidas de pobreza, 
podiam ser as de uma velha. Eu não me continha mais de 
aflição, pensando nos meus filhos bem nutridos – um 
engasgo na garganta me afogava no que os homens 
experimentados chamam de sentimentalismo burguês. 

– Mas não te dão comida lá? – perguntei, revoltado. 

– Quando eu peço eles me dão. Mas descontam no 
ordenado, mamãe disse pra eu não pedir. 

– E quanto você ganha? 

– Mil cruzeiros. 

– Por mês? 

Diminuí a marcha, assombrado, quase parei o carro, 
tomado de indignação. Meu impulso era voltar, bater na 
porta da tal mulher e meter-lhe a mão na cara. 

– Como é que você foi parar na casa dessa… foi parar 
nessa casa? – perguntei ainda, enquanto o carro,ao fim 
de uma rua do Leblon, se aproximava das vielas da Praia 
do Pinto. Ela disparou a falar: 

– Eu estava na feira com mamãe e então a madame pediu 
para eu carregar as compras e aí noutro dia pediu à 
mamãe pra eu trabalhar na casa dela então mamãe 
deixou porque mamãe não pode ficar com os filhos todos 
sozinhos e lá em casa é sete meninos fora dois grandes 
que já são soldados pode parar que é aqui moço, 
brigado. 

Mal detive o carro, ela abriu a porta e saltou, saiu 
correndo, perdeu-se logo na escuridão miserável da Praia 
do Pinto.” 
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01. O Gênero crônica possui um papel inportante ao 
possibilitar reflexão acerca do tema proposto. No 
caso, a crônica "Na escuridão miserável", de 
Fernando Sabino, cumpre tal função com maestria, 
que é:  

a) denunciar aos leitores os maus tratos a minorias. 
No caso, as crianças.  

b) ensinar os leitores a fazerem algo 
autonomamente.  

c) narrar fatos corriqueiros de uma maneira lúdica. 

 d) promover reflexão acerca de assuntos de 
interesse geral, no caso, a crônica tratou da 
exploração infantil através do trabalho.  

 e) cuidar para que as crianças não aceitem caronas.  

  

02. Depreende-se do texto que:  

a) a menina estava esperando a condução para 
voltar para a casa, após um dia de trabalho, 
quando foi surpreendida pelo narrador.  

b) casos como o da menina são incomuns e irreais.  

c) o rapaz não tinha a intenção de dar carona para a 
menina.  

d) a menina não trabalhava todos os dias.  

e) a patroa da menina era uma mulher cuidadosa e 
respeitosa.  

 

03. A respeito da linguagem do texto, marque a 
incorreta:  

a) Foi usada a linguagem informal.  

b) Como são diálogos fazendo, então, uma 
representação da fala, a linguagem coloquial é 
aceita.  

c) Embora com algumas explicações por parte do 
narrador, linguagem é direta por se tratar de 
perguntas e respostas.  

d) No início do diálogo, dentro do carro, a menina 
respondia monossilabicamente, depois ela 
conversou mais.  

e) O narrador observador utiliza linguagem 
rebuscada para contar a história.  

 

04. No trecho "Acabou entrando, sentou-se na 
pontinha do banco, e enquanto o carro ganhava 
velocidade, ia olhando duro para a frente, não 
ousava fazer o menor movimento", há a 
informação de que a menina sentou-se na 
"pontinha do banco". Isso que dizer que:  

a) ela não sabia que poderia ocupar o banco inteiro.  

b) ela estava tímida.  

c) ela estava à vontade.  

d) ela nunca havia andado de carro.  

e) ela não estava acostumada com caronas.  

 

05. No trecho "Nada não senhor – respondeu-me, a 
medo, um fio de voz infantil", a palavra "fio" indica 
que a voz era:  

a) inteira e prolongada.   

b) disforme e infanil.  

c) imperceptível e admirável.  

d) tímida e constrangida.  

e) grande e eloquente.  

 

06. Em apenas uma das alternativas o "que" exerce 
a mesma função que ocorre na frase "Senti que 
alguém me observava". Marque-a.  

a) Queremos saber que dia será a prova.  

 b) É sobre essa professora que eu falei.  

 c) Que dia é hoje?  

 d) Uso palavras que me fazem refletir.  

e) São situações assim que me fazem refletir.  
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07. As palavras destacadas no trecho a seguir são, 
respectivamente:  

"Eu estava na feira com mamãe e então a madame 
pediu para eu carregar as compras e aí noutro dia 
pediu à mamãe pra eu trabalhar na casa dela então 
mamãe deixou porque mamãe não pode ficar com 
os filhos todos sozinhos e lá em casa é sete 
meninos fora dois grandes que já são soldados 
pode parar que é aqui moço, brigado". 

a) Substantivo, verbo, conjunção, conjunção, 
preposição, artigo.  

b)  Substantivo, verbo, pronome, conjunção, 
preposição, numeral.  

c)  Adjetivoo, verbo, pronome, pronome 
preposição, numeral.  

d)  Interjeição, substantivo, pronome, conjunção, 
conjunção, artigo.  

e)  Substantivo, pronome, substantivo, conjunção, 
preposição, numeral.  

 

08. No trecho "... enquanto o carro,ao fim de uma 
rua do Leblon, se aproximava das vielas da Praia 
do Pinto", as vírgulas:  

a) podem ser substituídas por dois pontos.  

b) podem ser suprimidas sem acarreta erro 
gramatical.  

c) são dispensáveis sintaticamente.  

d) podem ser substituídas  por qualquer outra 
pontuação sem que gere erro gramatical.  

e) Não podem ser retiradas, pois estão isolando 
sintagma locativo intercalado de grande  
extensão.  

 

 

 

 

 

09. O emprego do acento grave em “Às vezes, é 
preciso olhar para dentro“ justifica-se pela mesma 
razão do que ocorre no seguinte exemplo: 

 a) Entregou documentos às secretárias.  

 b) Ele continua fiel às suas convicções.  

 c) Chegou, às pressas, porém ninguém mais estava 
lá.  

 d) Às professoras, dedico minha vitória.  

e) Amanhã iremos à igreja.  

 

10. Está redigida com clareza e em consonância com 
as regras da gramática normativa a seguinte frase:  

a) O diretor falará sobre os novos passos da 
empresa, que, diga-se de passagem, têm feito 
muitos exitarem em investir. 

b) Perguntaram ao juíz acerca da chance de voltar 
atraz na suspensão do atleta, mas não houve 
negociação. 

c) A reportagem sobre fascínoras famosos foi 
convincente e levou o público a cofiarem na mídia. 

d) Os generais estavam presentes durante a 
negociação que visava à proteção da população. 
Foi à tarde que a decisão foi pronunciada.  

e) Estávamos todos surpresos com a eloguencia das 
palavras dele.  
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RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO 

Carlos Henrique 

11. Considere as seguintes sentenças. 

I – O Palmeiras foi campeão da copinha em 2022. 

II -  Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil 
até o ano 2022. 

III - Onde serão alocados os candidatos aprovados 
no concurso para agente censitário do IBGE? 

Assinale a opção correta. 

a) Apenas a sentença I é proposição. 

b) Apenas a sentença III é proposição. 

c) Apenas as sentenças I e II são proposições. 

d) Apenas as sentenças II e III são proposições. 

e) Todas as sentenças são proposições. 

 

12. 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  

 

13. 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 

Utilize o enunciado a seguir para resolver as 
questões 14 e 15. Em certa unidade da federação, 
a Polícia Civil realiza um concurso para 
preenchimento de 150 vagas para os cargos 
abaixo.  

 
14. Para visualizar a relação entre os números de 

vagas, foi feito um gráfico de pizza. O ângulo 
central do setor correspondente ao cargo de 
investigador de polícia será de  

a) 100o.  

b) 112o.  

c) 124o.  

d) 136o.  

e) 168o.  

 

15. A porcentagem de vagas para o cargo de 
auxiliar de perícia médica é igual a: 

a) 10% 

b) 15% 

c) 20% 

d) 25% 

e) 30% 
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16. Assinale a opção que apresenta a proposição 
lógica que é equivalente à seguinte proposição: 

“Se José foi aprovado no concurso do IBGE, então 
José está feliz.” 

a) José não foi aprovado no concurso do IBGE ou 
José não está feliz 

b) José não foi aprovado no concurso do IBGE ou 
José está feliz 

c) Se José não foi aprovado no concurso do IBGE, 
então José não está feliz 

d) Se José não está feliz então José foi aprovado no 
concurso do IBGE 

e) Se José está feliz então José não foi aprovado no 
concurso do IBGE 

 

17. Seja P a proposição “Se Joana é médica então 
João não é feliz”.  Qual das afirmativas abaixo é a 
negação lógica da proposição P? 

a) Joana não é médica e João é feliz 

b) Joana é médica e João é feliz 

c) Joana não é médica e João é feliz 

d) Joana é médica e João não é feliz 

e) Joana não é médica ou João não é feliz 

 

18. Três praças José, Luciano e Oslani, ganharam R$ 
20.000,00 como premiação.  José tem 2 filhos, 
Luciano, 3 filhos e Oslani, 5 filhos.  A divisão da 
premiação será feita de forma proporcional ao 
número de filhos.  A diferença entre as partes de 
Oslani e José é igual a: 

a) R$ 2.000,00 

b) R$ 3.000,00 

c) R$ 4.000,00 

d) R$ 6.000,00 

e) R$ 5.000,00 

 

19. Observe, na figura a seguir, a sequência de 
quadrados e numere-os, da esquerda para a 
direita, com os números 1, 2, 3, 4, etc. até 2015. 

O quadrado de número 2015 é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

20. Carlinha tem alguns cartões e disse a seu pai: 
“cada um dos meus cartões tem uma letra em uma 
das faces e um número em outra”. Carlinha 
complementou: “se na face de um cartão tem uma 
vogal, então no verso há um número ímpar”. 

 Em seguida, Carlinha mostrou frente e verso de três 
cartões. 

 
O pai de Carlinha analisou os cartões, e concluiu 

que: 

a) apenas o cartão I contradiz as informações de 
Carlinha. 

b) apenas o cartão II contradiz as informações de 
Carlinha. 

c) apenas os cartões I e II contradizem as 
informações de Carlinha. 

d) todos os três cartões contradizem as informações 
de Carlinha. 

e) nenhum dos três cartões contradizem as 
informações de Carlinha. 
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ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 

Antônio Daud 

21. De acordo com o Código de Ética Profissional 
do Servidor Público do IBGE: 

a) o Código de Ética Profissional do Servidor 
Público do IBGE apresenta deveres e vedações do 
servidor que devem ser observados quando em 
serviço. O comportamento e os atos do servidor, 
quando fora do serviço, não refletem em seu bom 
conceito na vida funcional. 

b) O trabalho desenvolvido pelo servidor público 
perante a comunidade deve ser entendido como 
acréscimo ao seu próprio bem-estar. 

c) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a 
prudência e a consciência dos princípios morais 
são primados maiores que devem nortear o 
servidor público do IBGE. 

d) A ausência injustificada é fator de desmoralização 
do serviço público somente quando for possível 
comprovar-se a sua conexão com prejuízo ao 
patrimônio público. 

e) A publicidade de qualquer ato administrativo 
constitui requisito de eficácia e moralidade. No 
entanto, em casos de segurança nacional ou 
investigações policiais, a publicidade é mitigada, 
não havendo, para tal fim, a necessidade de prévia 
declaração de sigilo do processo. 

 

22. De acordo com Código de Ética Profissional do 
Servidor Público do IBGE: 

a) No que tange à solicitação de ajuda financeira 
para o cumprimento da sua missão, infringe 
vedação imposta pelo Código de Ética apenas o 
servidor que as aufere em benefício próprio, 
estando, portanto, excetuada a situação em que o 
servidor o faz em benefício de outras pessoas. 

b) Em respeito à vida particular do servidor, não há, 
nas vedações impostas ao servidor público do 
IBGE, menções à embriaguez fora do serviço.  

c) Quando restar comprovado que a conivência à 
infração do Código de Ética do IBGE for resultante 
de um espírito de solidariedade, não será atribuída 
à ação do servidor qualquer forma de infração. 

d) A vedação ao prejuízo deliberado à reputação 
abrange não somente a reputação do servidor 
como, também, a de cidadãos que dele 
dependam. 

e) A antecipação de resultados de pesquisas à sua 
divulgação oficial é vedação a que está sujeito o 
servidor público do IBGE, não comportando 
exceções. 

 

23. Os servidores públicos federais Marcos, Luana e 
Júlio cometeram condutas que se amoldam a 
determinados tipos de infrações administrativas 
previstas na Lei 8.112/1990: 

I. Marcos coagiu subordinados no sentido de 
filiarem-se a associação profissional. 

II. Luana cometeu a pessoa estranha à repartição, 
fora dos casos previstos em lei, o desempenho de 
atribuição de sua responsabilidade. 

III. Júlio cometeu, de forma permanente e fora 
situação de emergência, a outro servidor 
atribuições estranhas ao cargo que ocupa.  

a) Júlio e Luana cometeram infrações puníveis com 
a pena de advertência. Em ambos os casos, as 
infrações terão seus registros cancelados no 
decorrer de 3 anos de efetivo exercício e a 
prescrição ocorrerá em 180 dias. 

b) Luana cometeu infração punível com a pena de 
advertência, de forma que seu registro será 
cancelado no decorrer de 3 anos e a prescrição 
ocorrerá em 2 anos. 

c) Marcos e Luana cometeram infrações puníveis 
com a pena de advertência. Em ambos os casos, 
as infrações terão seus registros cancelados no 
decorrer de 3 anos de efetivo exercício e a 
prescrição ocorrerá em 180 dias. 
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d) Júlio cometeu infração punível com a pena de 
suspensão, sendo que seu registro será cancelado 
no decorrer de 5 anos de efetivo exercício e a 
prescrição ocorrerá em 2 anos. Além disso, esse 
tipo de penalidade admite a conversão em multa 
na base de 60% por dia. 

e) Marcos e Luana cometeram infrações puníveis 
com a pena de advertência. Em ambos os casos, 
as infrações terão seus registros cancelados no 
decorrer de 180 dias e a prescrição ocorrerá em 3 
anos. 

 

24. Assinale a alternativa que menciona conduta 
cuja violação implica aplicação de demissão: 

a) Opor resistência injustificada ao andamento de 
documento e processo ou execução de serviço. 

b) Exercer quaisquer atividades que sejam 
incompatíveis com o exercício do cargo ou função 
e com o horário de trabalho. 

c) Recusar fé a documentos públicos. 

d) Proceder de forma desidiosa. 

e) Cometer a outro servidor atribuições estranhas 
ao cargo que ocupa, exceto em situações de 
emergência e transitórias. 

 

25. Assinale o item correto de acordo com a Lei 
8.112/1990: 

a) A pena de suspensão não poderá exceder 
sessenta dias e será aplicada no caso de 
reincidência de faltas punidas com advertência.  

b) Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou 
de outrem, em detrimento da dignidade da função 
pública é conduta punível com demissão e 
incompatibilidade do servidor para nova 
investidura em cargo público federal pelo prazo de 
3 anos. 

c) O servidor que, injustificadamente, recusar-se a 
ser submetido à inspeção médica determinada 
pela autoridade competente, será punido com 
suspensão de até quinze dias. 

d) A penalidade de advertência deve ser aplicada 
por escrito e terá seu registro cancelado no prazo 
de 2 anos. 

e) Um servidor que tenha cometido conduta 
enquadrada como ilícito administrativo e já tiver 
sido punido nesta esfera não poderá, pela mesma 
conduta, responder na esfera penal em respeito ao 
princípio do ne bis in idem. 

 

 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E SITUAÇÕES 

GERENCIAIS 

Stefan Fantini 

26. 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. 

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

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

e) interpessoais, de porta-voz e monitor, 
respectivamente. 
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27. Em determinado departamento, um estagiário 
recebeu um lote de material danificado. Na dúvida 
sobre como proceder, o estagiário decidiu 
recorrer às normas organizacionais e seguiu as 
orientações para devolução do material. A 
situação hipotética apresenta uma decisão 
conhecida como: 

a) analítica; 

b) não programada; 

c) intuitiva; 

d) programada; 

e) ponderada. 

 

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

a) Atingíveis 

b) Genéricos 

c) Relevantes  

d) Mensuráveis 

e) Temporais. 

 

29. 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. 

d) Liberal, autocrática e laissez-faire. 

e) Cesarista, dogmática e autocrática.  

 

30. O gerente de produção da empresa JOÃO DAS 
NEVES COMPANY, fabricante de peças para 
smartphones, observou um aumento no número 
de peças fora dos padrões definidos. À vista disso, 
o gerente tem por objetivo monitorar 
continuamente as atividades, adotando um 
controle simultâneo.  

Um exemplo de controle simultâneo seria: 

a) programa de manutenção preventiva 

b) inspeção de matérias-primas 

c) controle de qualidade das peças produzidas 

d) supervisão direta das atividades 

e) inspeção de insumos e equipamentos 

 

31. 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 

 

32. 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 
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33. Podem ser considerados como características de 
um bom atendimento, dentre outras: 

a) Cortesia, eventualidade, apresentação, 
competência. 

b) Presteza, comunicabilidade, impulsividade, 
eficiência. 

c) Organização, confiabilidade, intolerância, 
objetividade. 

d) Equidade, paciência, objetividade, 
comunicabilidade. 

e) Eficiência, tolerância, desinteresse, atenção. 

 

34. O Balanced Scorecard (BSC) é um sistema 
balanceado de monitoramento de resultados que 
tem por objetivo a implementação e o 
acompanhamento da estratégia organizacional 
(missão, visão e os planos estratégicos) através do 
estabelecimento de indicadores, objetivos e 
metas. Os indicadores podem ocorrer sob quatro 
perspectivas:  

a) Perspectivas Financeira, do Cliente, dos 
Processos Internos, do Aprendizado e 
Crescimento. 

b) Perspectivas Financeira, do Administrador, dos 
Processos Internos, do Aprendizado. 

c) Perspectivas Monetária, do Cliente, dos 
Processos Externos, do Aprendizado e 
Crescimento. 

d) Perspectivas Financeira, do Cliente, Dos 
Processos Externos, do Aprendizado e 
Crescimento. 

e) Perspectiva Organizacional, do Serviço, dos 
Processos Internos, do Aprendizado e 
Crescimento. 

 

 

 

 

35. Os componentes básicos da função organização 
são: 

a) recursos humanos, recursos financeiros, recursos 
operacionais e recursos patrimoniais.  

b) recursos, pessoas, equipamentos e patrimônio. 

c) recursos, atividades, órgãos e pessoas. 

d) tarefas, pessoas, órgãos e relações. 

e) estrutura, tarefas, equipamentos e recursos. 

 

36. A organização subdividida em departamentos 
de marketing, finanças, recursos humanos e 
produção adota o critério de departamentalização  

a) por processos 

b) por clientes 

c) geográfica 

d) matricial 

e) funcional 

 

37. 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. 
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38. Competência pode ser definida como o 
conjunto de  

a) autoridade, reponsabilidade e atitude. 

b) liderança, motivação e comunicação. 

c) presteza, atitude e autoridade. 

d) conhecimentos, autoridade e liderança. 

e) conhecimentos, habilidades e atitudes. 

 

39. A ferramenta da qualidade que consiste em uma 
técnica para identificar as causas prioritárias dos 
problemas, baseado na premissa de que 20% das 
causas geram 80% dos efeitos é chamada de: 

a) Diagrama de Ishikawa 

b) Ciclo PDCA 

c) Diagrama de Pareto  

d) Histograma 

e) Fluxograma 

 

40. Avaliar o desempenho das organizações é algo 
muito importante. Todas as organizações são 
sistemas de recursos que perseguem objetivos. 
Sendo assim, o desempenho de uma organização 
pode ser avaliado pela medida em que os 
objetivos são realizados. 

Assinale a alternativa que apresenta o nome da 
dimensão associada ao atingimento dos objetivos, 
isto é, associada ao fazer a coisa certa, fazer aquilo 
que deve ser feito para que os objetivos sejam 
alcançados. 

a) eficiência 

b) eficácia 

c) efetividade  

d) excelência 

e) economicidade 

 
 

 

CONHECIMENTOS TÉCNICOS 

Leandro Signori 

41. Sobre o Censo Demográfico, assinale a 
alternativa correta: 

a) O Censo é a maior pesquisa do Brasil, em que são 
pesquisadas questões relativas à economia e 
saúde pública no Brasil.  

b) Trata-se de uma pesquisa realizada a cada 12 
anos, sendo que a última ocorreu no ano de 2010. 

c) Para chegar a um consenso sobre quais questões 
serão investigadas no Censo Demográfico, o IBGE 
segue os padrões de pesquisas demográficas 
estabelecidos pela Organização dos Estados 
Americanos (OEA). 

d) Os resultados obtidos pelo Censo Demográfico 
permitem identificar como a população vive e os 
seus níveis de desenvolvimento socioeconômico. 

e) Maior operação estatística do país, a pesquisa do 
Censo abrange todo o Território Nacional, em 
domicílios localizados em cerca de 4.000 
municípios brasileiros  

 

42. A respeito da Pesquisa Urbanística do Entorno 
dos Domicílios, assinale a alternativa correta: 

a) É um levantamento de informações realizado por 
observação concomitantemente a coleta do Censo 
Demográfico 2022. 

b) É feita pelo Agente Censitário Municipal (ACM), 
que preenche o questionário referente às 
características urbanísticas do entorno dos 
domicílios. 

c) As questões são respondidas a partir da 
observação direta, ou seja, sem entrevistar ou 
colocar perguntas a moradores ou transeuntes.  

d) As unidades de coleta do levantamento são os 
logradouros, que deverão ser percorridos a pé. 

e) Tem como objetivo principal fornecer insumos 
para as prefeituras municipais melhorarem a 
qualidade urbanística dos seus bairros. 
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43. Durante uma visita em um domicílio, o 
Recenseador Mário foi recebido por Miguelina, 
moradora e pessoa responsável pelo domicílio, 
que lhe informou que naquela residência 
encontravam-se mais três pessoas. 

Alex – vive quatro meses do ano naquela casa e o 
restante do ano em outra, mais próxima de onde 
faz sua faculdade. 

Bruna – estava no domicílio há seis meses por estar 
fazendo uma viagem de férias. 

Carla – empregada doméstica do domicílio, possui 
duas residências, mas passa a maior parte do ano 
naquele domicílio.   

Nesse caso, além de Miguelina, deverão ser 
considerados como moradores daquele domicílio: 

a) Alex. 

b) Ana. 

c) Carla. 

d) Alex e Carla. 

e) Alex, Bruna e Carla. 

 

44. Sobre o trabalho a ser desempenhado pela 
Equipe encarregada do gerenciamento, da 
supervisão e da coleta de dados, assinale a 
alternativa correta: 

a) A principal atribuição do Recenseador está na 
coleta de dados, não sendo necessário se 
preocupar com o armazenamento dos dados, pois 
essa é uma responsabilidade do Agente Censitário 
Supervisor.  

b) A tarefa de organizar, orientar e supervisionar 
uma equipe de recenseadores cabe ao Agente 
Censitário Municipal. 

c) A função de gerente de Posto de Coleta cabe ao 
Agente Censitário Supervisor, com auxílio do 
Agente Censitário Municipal. 

 

 

d) A primeira atividade do Agente Censitário 
Supervisor é o reconhecimento do setor onde 
realizará o seu percurso completo, atualizando 
suas faces e logradouros. 

e) Sempre que houver dúvidas ou problemas que 
comprometam o desenvolvimento correto das 
tarefas, o Agente Censitário Supervisor deverá se 
reportar ao Coordenador Censitário de Subárea 
(CSS). 

 

45. Estabeleça a correta correspondência dos 
setores censitários, na coluna I, com sua descrição, 
na coluna II. 

Coluna I 

1. Alojamento/Acampamento 

2. Agrovila do PA (Projeto de Assentamento) 

3. Agrupamento Indígena 

4. Agrupamento Quilombola 

Coluna II 

(  ) Setor Censitário com mais de 50 domicílios que 
se encontram associados a Projetos de 
Assentamento. São localidades de habitação e 
produção agrícola, caracterizadas pelo 
adensamento e pela concentração de domicílios 
de famílias de determinado assentamento rural. 

( ) Caracteriza-se por ser um domicílio coletivo 
geralmente vinculado a alguma instituição, como 
universidades ou empresas, destinado a oferecer 
moradia por período temporário. Essa outra 
instalação é entendida como improvisada, 
composta normalmente por barracas, tendas ou 
outras estruturas rústicas. Ambas devem possuir 
no mínimo 50 habitantes residindo há mais de um 
ano. 

(  ) Setor Censitário em que existem 15 ou mais 
indivíduos autodeclarados quilombolas residentes 
em uma ou mais moradias contíguas 
espacialmente. Esses indivíduos devem se 
relacionar por vínculos familiares ou comunitários. 
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(  ) Setor Censitário em que existam 15 ou mais 
indivíduos indígenas residentes em uma ou mais 
moradias contíguas espacialmente. Esses 
indivíduos devem se relacionar por vínculos 
familiares ou comunitários. 

A ordem correta é: 

a) 2, 1, 4, 3. 

b) 2, 4, 1, 3. 

c) 2, 3, 4, 1. 

d) 1, 2, 4, 3. 

e) 1, 4, 3, 2. 

 

46. Sobre o trabalho do Recenseador, assinale a 
alternativa correta: 

a) É o responsável por atualizar as faces e 
logradouros do Setor Censitário. 

b) Uma de suas primeiras tarefas é o 
reconhecimento do setor onde realizará o seu 
percurso completo. 

c) Tem como local de trabalho o Setor Censitário e 
como local de lotação o Posto de Coleta. 

d) Não necessita se preocupar com a integridade 
dos seus instrumentos de trabalho, os quais são 
responsabilidade do Agente Censitário 
Supervisor. 

e) Está a frente do grupo técnico de coleta e 
supervisão de dados. 

 

47. Coordenadas geográficas são linhas imaginárias 
que cortam o planeta Terra nos sentidos horizontal 
e vertical, servindo para a localização de qualquer 
ponto na superfície terrestre por meio de dois 
valores: latitude e longitude. Sobre a longitude, 
assinale a alternativa correta: 

a) A longitude varia de 0 a 90° graus e tem como 
referência o meridiano de Greenwich. 

b) A longitude varia de 0 a 180° graus e tem como 
referência o meridiano de Greenwich. 

c) A longitude varia de 0 a 90° graus e tem como 
referência a Linha do Equador. 

d) A longitude varia de 0 a 180° graus e tem como 
referência a Linha do Equador. 

e) A longitude varia de 0 a 180° graus e tem como 
referência o antimeridiano de Greenwich. 

 

48. Considere a seguinte situação: 

Em um mesmo terreno, existem duas edificações. A 
edificação dos fundos tem acesso independente 
para o terreno comum, que tem saída para a rua. 
A edificação dos fundos não tem banheiro e nem 
cozinha e a família que nela habita utiliza o 
banheiro e a cozinha que se encontram dentro da 
edificação da frente. 

Sobre esse caso, assinale a alternativa correta: 

a) Caracteriza-se a existência de apenas um 
domicílio naquele terreno, pois a condição de 
separação não é satisfeita. 

b) Caracteriza-se a existência de apenas um 
domicílio naquele terreno, pois a condição de 
independência não é satisfeita. 

c) Caracteriza-se a existência de apenas um 
domicílio, satisfeitas as condições simultâneas de 
independência e separação. 

d) Caracteriza-se a existência de dois domicílios, 
satisfeita apenas a condição de independência. 

e) Caracteriza-se a existência de dois domicílios, 
pois são satisfeitas as condições de separação e 
independência. 
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49. A respeito do Dispositivo Móvel de Coleta 
(DMC), analise as informações a seguir: 

I - É o equipamento para registro e armazenamento 
das informações coletadas em campo, portanto, 
deverá ter sua segurança resguardada para evitar 
a perda de informações coletadas. 

II - Exibe o mapa digital do setor censitário, por 
meio de imagem obtida por satélites da área do 
setor e das áreas que o rodeiam.  

III - Contém a Lista de Endereços, que é composta 
por endereços trabalhados no setor censitário em 
pesquisas anteriores, por isso, é também chamada 
de “lista prévia”.  

Estão corretas: 

a) Somente I. 

b) Somente II. 

c) Somente III. 

d) Somente II e III. 

e) I, II e III. 

 

50. Camila foi aprovada e classificada no concurso 
do IBGE para a função que tem como atribuição o 
gerenciamento do Posto de Coleta, distribuindo 
tarefas, zelando pelos equipamentos de coleta e 
acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos. 
De acordo com o texto acima, qual a função que 
Camila exercerá? 

a) Coordenador do Censo. 

b) Agente Censitário Supervisor. 

c) Coordenador de Área. 

d) Coordenador Censitário de Subárea. 

e) Agente Censitário Municipal. 

 

51. Sobre as edificações listadas abaixo, assinale a 
única opção que NÃO se caracteriza como um 
Domicílio Particular: 

a) Hotel. 

b) Habitação em cortiço. 

c) Gruta. 

d) Tenda improvisada. 

e) Casa de cômodos. 

 

52. Durante as abordagens aos domicílios, é 
possível que o Recenseador encontre informantes 
que apresentem resistência à prestação de 
informações ao IBGE. Nesse momento, é 
necessário que o Recenseador consiga apresentar 
argumentos convincentes ao informante relutante. 
A respeito disso, considere os seguintes 
argumentos: 

I - Informar sobre a obrigatoriedade de prestar 
informações ao IBGE, conforme estabelecido em 
lei, e que, persistindo a recusa do informante em 
responder ao questionário, será aberto um 
Boletim de Ocorrência. 

II - Explicar que os dados do Censo são uma 
importante fonte de estatística entregue à toda a 
sociedade, e que os dados também são 
importantes para o próprio IBGE, que elabora 
estimativas úteis para a melhoria do País. 

III - Deixar claro que em casos de resistência à 
prestação de informações ao IBGE, o Supervisor 
será comunicado da recusa para que forneça novas 
orientações ao Recenseador.  

São considerados argumentos importantes: 

a) Somente I. 

b) Somente II. 

c) Somente III. 

d) I e II. 

e) II e III. 
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53. Com o objetivo de se levantar as características 
do domicílio e conhecer as condições de moradia 
da população e os níveis de qualidade de vida, o 
IBGE busca identificar e quantidade de cômodos 
existentes em um domicílio. A respeito disso, 
assinale a alternativa que traz a definição correta 
de cômodo: 

a) É o local privado de uso exclusivo dos moradores 
de um domicílio. 

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

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

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

e) É todo compartimento coberto por um teto, 
limitado por paredes e que seja parte integrante 
do domicílio. 

 

54. A figura abaixo retrata um Setor Censitário do 
tipo: 

 
a) Agrupamento indígena. 

b) Agrovila do PA (Projeto de Assentamento). 

c) Área urbana de baixa densidade de edificações. 

d) Aglomerado rural. 

e) Alojamento/acampamento. 

 

55. Durante seu trabalho, o Recenseador percorrerá 
setores censitários de terras indígenas, territórios 
quilombolas e outras áreas habitadas por povos e 
comunidades tradicionais. Estes são grupos 
culturalmente diferenciados. Nesses locais, a 
conduta do Recenseador será correta quando: 

a) Levar consigo um estranho que compreenda os 
costumes locais. 

b) Agir sempre com receptividade e cordialidade. 

c) Permitir que manuseiem o seu DMC. 

d) Utilizar gírias para adaptar sua linguagem à do 
grupo. 

e) Agir de maneiras distintas, ora com 
receptividade, ora com desconfiança. 

 

56. Assinale a alternativa que traz a definição correta 
de endereço: 

a) É uma área ou via pública, reconhecida pela 
comunidade, em que circulam pessoas, veículos e 
mercadorias. 

b) Conjunto de 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. 

c) 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. 

d) Método de localização geográfica que permite 
identificar qualquer ponto na superfície da Terra 
por meio de dois valores. 

e) Local, estruturalmente separado e independente, 
que se destina a servir de habitação a uma ou mais 
pessoas. 
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57. A respeito do Setor Censitário, considere as 
seguintes afirmativas: 

I - É, na prática, a área de trabalho onde se localizam 
os domicílios e os estabelecimentos que serão 
visitados pelo Recenseador. 

II - O Setor Censitário pode ser urbano, rural, ou 
misto, e é representado graficamente por um 
mapa. 

III - É uma unidade territorial de coleta e de 
divulgação de dados estatísticos do IBGE.  

Estão corretas as afirmativas: 

a) Somente I. 

b) Somente II. 

c) Somente III. 

d) I e II. 

e) I e III. 

 

58. É de grande importância por parte dos 
trabalhadores do Censo Demográfico 2022 de que 
entendam o conceito da data de referência. Sobre 
a data de referência, é correto afirmar que ela foi 
estabelecida com o objetivo de:  

a) Lembrar o Recenseador quando se inicia a coleta 
de dados para o Censo Demográfico. 

b) Alertar a sociedade sobre a coleta no Censo 
Demográfico e a sua importância em contribuir 
com a pesquisa. 

c) Estabelecer o início da validade do contrato dos 
servidores temporários do IBGE. 

d) Definir um período temporal a ser utilizado como 
referência para a atualização dos endereços.  

e) Evitar divergências entre quantitativos e 
características da população, que se alteram entre 
o início e o fim do período da coleta. 

 

59. Analise o seguinte endereço: 

“Rua General Canabarro, 706 – Apto 201”. 

A respeito desse endereço, assinale a alternativa 
correta: 

a) “Rua General Canabarro” é a face do endereço. 

b) “Rua General Canabarro” é o quarteirão do 
endereço. 

c) “706” é o complemento do endereço. 

d) “706” é o número do endereço. 

e) “706 - Apto 201” é o número do endereço. 

 

60. O sigilo das informações é um aspecto da 
conduta do Recenseador que deve ser tratado 
com muita atenção. A respeito disso, assinale a 
alternativa correta: 

a) Aplica-se somente ao questionário da amostra, 
pois contém quesitos de caráter pessoal sobre o 
entrevistado. 

b) Sua aplicação não é integral, dependerá do Setor 
Censitário em que está sendo feita a pesquisa. 

c) Não é recomendado que se realize cópias de 
segurança (backups) das informações obtidas, pois 
pode-se, durante esse processo, quebrar o sigilo 
das informações.  

d) Fica a critério do entrevistado optar por manter 
ou não o sigilo das suas informações, sendo, 
portanto, de caráter facultativo. 

e) A manutenção do sigilo é prevista em lei, estando 
a sua violação sujeita à punição de acordo com as 
normas e a legislação. 
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