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INFORMAÇÕESSUA PROVA

� As questões objetivas têm cinco alternativas de
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas
está correta;

� Além deste caderno contendo cinquenta
questões objetivas, você receberá do fiscal de
prova a folha de respostas.

� Verifique se seu caderno está completo, sem
repetição de questões ou falhas. Caso contrá-
rio, notifique imediatamente o fiscal da
sala, para que sejam tomadas as devidas
providências;

� Confira seus dados pessoais, especialmente
nome, número de inscrição e documento de
identidade e leia atentamente as instruções
para preencher a folha de respostas;

� Use somente caneta esferográfica, fabricada
em material transparente, com tinta preta ou
azul;

� Assine seu nome apenas no(s) espaço(s)
reservado(s);

� Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de
provas. Caso tenha recebido caderno de
cargo ou cor ou tipo do impresso emdiferente
sua folha de respostas, o fiscal deve ser
obrigatoriamente informado para o devido
registro na ata da sala;

� Reserve tempo suficiente para o preenchimen-
to da sua folha de respostas. O preenchimento
é de sua responsabilidade e não será permitida
a troca da folha de respostas em caso de erro;

� Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas
na folha de respostas;

� A FGV coletará as impressões digitais dos
candidatos na folha de respostas;

� Os candidatos serão submetidos ao sistema de
detecção de metais quando do ingresso e da
saída de sanitários durante a realização das
provas;

� Boa sorte!

TEMPO

� Você dispõe de para a realização da4 horas
prova, já incluído o tempo para a marcação da
folha de respostas;

� 1 hora e 30 minutos após o início da prova é
possível retirar-se da sala, sem levar o caderno
de prova;

� A partir dos anteriores ao término30 minutos
da prova é possível retirar-se da sala levando
o caderno de provas.

NÃO É PERMITIDO

� Qualquer tipo de comunicação entre os
candidatos durante a aplicação da prova;

� Anotar informações relativas às respostas em
qualquer outro meio que não seja o caderno de
prova;

� Levantar da cadeira sem autorização do fiscal
de sala;

� Usar o sanitário ao término da prova, após
deixar a sala.
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Língua Portuguesa 

As questões desta prova se baseiam em pequenos textos 
e pretender verificar sua capacidade de redigir 
adequadamente e de interpretar/compreender textos. 

Questão 01 – A frase abaixo que se apoia num ditado 
popular é 

(A) O povo perdoa aos que se parecem com ele. 
(B) Em terra de cego, quem tem um olho nunca é visto. 
(C) O melhor do susto é esperar por ele. 
(D) Ter medo não ajuda a viver. 
(E) O luxo é uma falta de gosto. 

Questão 02 – “Medo todos têm. A diferença é que o 
covarde não controla o medo, e o corajoso o supera”. 

Sobre essa frase, assinale a única afirmação correta. 
(A) O pronome “todos” se refere aos covardes e aos 

corajosos. 
(B) A forma verbal “têm” não deveria levar acento. 
(C) O ponto entre os dois períodos equivale à conjunção 

“portanto”. 
(D) A forma “não controla” equivale a “descontrola”. 
(E) O pronome “o” em “o supera” corresponde a “o 

covarde”. 

Questão 3 – Assinale a frase abaixo em que está ausente o 
preconceito do machismo. 

(A) As mulheres estão sempre comprando alguma coisa. 
(B) Com frequência as mulheres custam mais do que 

valem. 
(C) Nenhuma mulher é bela sem uma riqueza material. 
(D) Grande parte da beleza feminina sai com água e sabão. 
(E) Sem a mulher a vida é pura prosa. 

Questão 4 – Observe a frase: “Os moradores dos campos 
são melhores que os das cidades”. 

A maneira de reescrever essa frase que modifica o seu 
sentido original é 
(A) Os moradores das cidades são piores que os moradores 

dos campos. 
(B) Os moradores dos campos são menos bons que os das 

cidades. 
(C) São melhores os moradores dos campos em relação 

aos moradores das cidades. 
(D) Em relação aos moradores das cidades, os moradores 

dos campos são melhores. 
(E) Os moradores dos campos, com referência aos 

moradores das cidades, são melhores. 

Questão 5 – Veja essa frase humorística de Millôr 
Fernandes: “Tantos anos o país se descuidou do meio 
ambiente que, agora, se quiser salvar alguma coisa, vai ter 
que tratar do ambiente inteiro”. 

O humor dessa frase provém  
(A) da crítica às autoridades que não protegem o meio 

ambiente. 
(B) do desprezo de todos em relação ao meio ambiente. 
(C) da ironia da frase “se quiser salvar alguma coisa”. 
(D) do emprego inadequado do verbo “tratar”. 
(E) da oposição inesperada meio/inteiro. 

Questão 6 – Na frase “Para salvar os búfalos, a melhor 
coisa que podemos fazer é comê-los. Os animais que o ser 
humano come não se extinguem. É por isso que temos 
mais galinhas que águias nos Estados Unidos”. 

Nessa frase, há cinco termos sublinhados que se referem a 
outros elementos da mesma frase. Assinale a opção em 
que a referência que está erradamente indicada. 
(A) a melhor coisa / comer os animais. 
(B) los / os búfalos. 
(C) animais / os búfalos. 
(D) que / animais. 
(E) isso / os animais que o ser humano come não se 

extinguem. 

Questão 7 – “Os sábios dizem que a vossa luz se apagará 
um dia”, disseram os vagalumes às estrelas. Estas, porém, 
não responderam nada”. 

Nessa frase, as estrelas nada responderam porque 
(A) tinham certeza do erro dos vagalumes. 
(B) desconheciam quais eram os sábios. 
(C) ficaram penalizadas dos vagalumes. 
(D) estavam conscientes da sua superioridade. 
(E) não sabiam o que responder. 

Questão 8 – O célebre ministro inglês Winston Churchill 
disse: “Gatos nos olham com superioridade. Cachorros nos 
olham com docilidade. Só os porcos nos olham como 
iguais.” 

A afirmativa adequada sobre os componentes desse 
pensamento é 
(A) o olhar dos porcos mostra o ser humano como 

desprezível. 
(B) os olhares dos gatos e dos cães se assemelham. 
(C) os gatos se sentem superiores aos cães. 
(D) os cães se mostram superiores aos homens. 
(E) os porcos se sentem inferiores a cães e gatos. 
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Questão 9 – Parônimos são palavras semelhantes, mas de 
sentido diferente; a frase abaixo em que a forma 
sublinhada mostra uma forma de um parônimo/homônimo 
mal-empregada é 

(A) O aumento era tão pequeno que passou despercebido. 
(B) Ela trabalhava na seção de perfumes da loja. 
(C) Falou acerca da situação política. 
(D) Não estou feliz aqui; vou imigrar. 
(E) Pensou em auferir grandes lucros. 

Questão 10 – A frase abaixo que está integralmente 
correta é 

(A) Está muito tarde para mim sair. 
(B) Meu barraco está sito à rua das Marrecas. 
(C) Graças ao prejuízo, não pude viajar este ano. 
(D) Dentro da sala haviam dez alunos. 
(E) O carro derrapou e foi de encontro ao muro. 
 

Raciocínio Lógico Quantitativo 

Questão 11 – Considere a afirmação:  

“Se a pessoa tomou vacina então não teve covid séria.” 
De acordo com essa afirmação é correto concluir que 
(A) se a pessoa não teve covid séria então tomou vacina. 
(B) se a pessoa não tomou vacina então teve covid séria. 
(C) se a pessoa teve covid séria então não tomou vacina. 
(D) existem pessoas que tomaram vacina e tiveram covid 

séria. 
(E) não existe pessoa que não teve covid séria e não 

tomou vacina. 

Questão 12 – Abel, Bento e Caio trabalham em equipe e 
costumam chegar ao trabalho pontualmente às 9h. Certo 
dia, por causa da chuva ocorreu o seguinte: 

- Abel chegou meia hora depois de Caio; 
- Bento chegou às 9h12min; 
- Caio saiu mais cedo de casa e chegou às chegou às 

8h52min. 
O tempo que Bento esperou até Abel chegar foi de 
(A) 10min. 
(B) 12min. 
(C) 14min. 
(D) 16min. 
(E) 20min. 
 

Questão 13 – O gráfico a seguir mostra a evolução da 
população brasileira até 2010. 

 
(Fonte: Censo 2010/IBGE. Adaptado) 

O período em que houve maior crescimento populacional 
em termos absolutos foi: 
(A) de 1960 a 1970. 
(B) de 1970 a 1980. 
(C) de 1980 a 1991. 
(D) de 1991 a 2000. 
(E) de 2000 a 2010. 

Questão 14 – Na feira a barraca do pastel vende um pastel 
e um copo de caldo de cana por R$ 13,00. Sabe-se que o 
pastel custa R$ 3,00 a mais que o copo de caldo de cana. 

O pastel custa  
(A) R$ 6,00. 
(B) R$ 7,00. 
(C) R$ 8,00. 
(D) R$ 9,00. 
(E) R$ 10,00. 

Questão 15 – No censo de 2010 Laura foi entrevistada pelo 
recenseador Mário. 

Início da entrevista: 
Mário – Quantas pessoas moram nesta casa? 
Laura – Quatro: eu, que me chamo Laura, meu marido 
João e meus dois filhos Alberto e Roberto 
Mário – Todos trabalham? 
Laura – Não. 
É correto concluir que: 
(A) nenhuma das quatro pessoas trabalha. 
(B) apenas uma das quatro pessoas não trabalha. 
(C) apenas uma das quatro pessoas trabalha. 
(D) pelo menos uma das quatro pessoas não trabalha. 
(E) nenhuma das quatro pessoas possui emprego formal, 

com carteira assinada. 
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Questão 16 – Sabe-se que a sentença “Se Carla é gaúcha, 
então Carlos não é baiano” é FALSA. 

É correto concluir que 
(A) Carla é gaúcha e Carlos não é baiano. 
(B) Carla não é gaúcha e Carlos não é baiano. 
(C) Se Carlos é baiano, então Carla não é gaúcha. 
(D) Carla é gaúcha e Carlos é baiano. 
(E) Carla não é gaúcha e Carlos é baiano. 

Questão 17 – A negação lógica da sentença “Toda cobra é 
verde ou venenosa” é:  

(A) Nenhuma cobra é verde ou venenosa. 
(B) Toda cobra não é verde ou não é venenosa. 
(C) Existe cobra que não é verde nem é venenosa. 
(D) Toda cobra verde não é venenosa. 
(E) Nenhuma cobra venenosa é verde. 

Questão 18 – Lorena tinha 135 residências para visitar e 
Pilar tinha 42 a menos do que Lorena. Houve uma 
alteração na programação e 12 residências que seriam 
visitadas por Lorena passaram para Pilar. Não houve outras 
alterações. 

Agora, o número de residências a serem visitadas que Pilar 
tem a menos do que Lorena é 
(A) 32. 
(B) 30. 
(C) 22. 
(D) 18. 
(E) 16. 

Questão 19 – Seja: 

 

O valor de  é: 
(A) 1,2. 
(B) 1,25. 
(C) 1,4. 
(D) 1,5. 
(E) 1,6. 

Questão 20 – Sabe-se que 10% de X equivalem a 25% de Y.  

Assim, Y corresponde a N% de X. 
O valor de N é 
(A) 40. 
(B) 30. 
(C) 25. 
(D) 4. 
(E) 2,5. 
 

Ética no Serviço Público 

Questão 21 – Avalie se, de acordo com o Código de Ética 
do IBGE, as seguintes afirmativas estão corretas. 

I. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não 
pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos 
interesses da própria pessoa interessada ou da 
Administração Pública.  

II. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo 
dedicados ao serviço público caracterizam o esforço 
pela disciplina. 

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

Está correto o que se afirma em 
(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

Questão 22 – As seguintes ações são vedadas ao servidor 
público do IBGE, à exceção de uma. Assinale-a. 

(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) Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o 
exercício regular de direito por qualquer pessoa, 
causando-lhe dano moral ou material. 

(D) Utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance 
ou do seu conhecimento para atendimento do seu 
mister. 

(E) Desviar servidor público para atendimento a interesse 
particular. 

Questão 23 – Avalie se são deveres fundamentais do 
servidor do IBGE: 

I. ser probo, reto, leal e justo. 
II. jamais retardar qualquer prestação de contas. 
III. ter consciência de que seu trabalho é regido por 

princípios éticos que não se materializam na adequada 
prestação dos serviços públicos. 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
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Questão 24 – Assinale a afirmativa incorreta, de acordo 
com a Lei 8112/90, sobre as responsabilidades do servidor 
público. 

(A) O servidor responde civil, penal e administrativamente 
pelo exercício irregular de suas atribuições. 

(B) A responsabilidade penal abrange os crimes e 
contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade. 

(C) A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato 
omissivo ou comissivo praticado no desempenho do 
cargo ou função. 

(D) As sanções civis, penais e administrativas não poderão 
cumular-se, sendo dependentes umas das outras. 

(E) A responsabilidade administrativa do servidor será 
afastada no caso de absolvição criminal que negue a 
existência do fato ou sua autoria. 

Questão 25 – Avalie se, de acordo com o Art. 127 da Lei nº 
8112/90, são penalidades disciplinares aplicáveis ao 
servidor: 

I. advertência. 
II. suspensão. 
III. demissão. 
Assinale a opção que indica todas as penalidades corretas. 
(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
 

Noções Gerais de Administração e 
Situações Gerenciais 

Questão 26 – Com a evolução dos estudos sobre 
administração, novas teorias ganharam força no 
entendimento dos fenômenos e conceitos organizacionais. 

Assinale a alternativa que apresenta a interpretação 
associada ao conceito de teoria dos sistemas: 
(A) O formalismo e respeito às regras é a chave para o 

sucesso da organização. 
(B) A organização caminha em consonância com a 

racionalização do trabalho operacional. 
(C) O funcionário da organização é visto como um 

indivíduo isolado no grupo. 
(D) A ciência da organização prioriza uma visão mecanicista 

da estrutura de trabalho. 
(E) A organização é vista como interdependente do meio 

em que está inserida. 

Questão 27 – Ao ser convidado para assumir a 
administração de uma empresa, Júlio decide estudar mais 
a respeito do tema para não decepcionar na nova 
incumbência. Durante seus estudos, ele se depara com a 
definição de alguns termos, dentre eles, o de 
“administração”, que pode ser corretamente conceituado 
como: 

(A) Um processo de alcançar objetivos pelo trabalho e por 
intermédio de pessoas e outros recursos 
organizacionais. 

(B) Uma aptidão de trabalhar de forma leniente e 
satisfazer suas necessidades fisiológicas. 

(C) Uma aversão ao relacionamento interpessoal, em 
detrimento da riqueza da sociedade. 

(D) Um projeto de concretizar um sonho em função da 
sorte. 

(E) Um experimento social que premia os participantes 
mais honestos. 

Questão 28 – Uma das maneiras de dividir uma 
organização é por meio das classificações quanto aos níveis 
hierárquicos, de forma que os colaboradores mais 
importantes e capacitados, e que acumulam mais 
responsabilidades, fiquem nos níveis mais altos, enquanto 
o restante dos funcionários em níveis inferiores.  

Assinale a alternativa que apresenta o nível considerado 
mais alto de uma organização. 
(A) Operacional. 
(B) Estratégico. 
(C) Chão de fábrica. 
(D) De rotina. 
(E) Baixo escalão. 

Questão 29 – Sobre o processo de comunicação, elemento 
fundamental para a concretização dos objetivos 
organizacionais, é correto afirmar que as perturbações 
indesejáveis que tendem a prejudicar a compreensão das 
mensagens enviadas, a exemplo de uma música alta ao 
lado de uma sala onde está ocorrendo uma reunião, são 
conhecidas por: 

(A) Receptores. 
(B) Sinapses. 
(C) Canais. 
(D) Ruídos. 
(E) Meios. 
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Questão 30 – O presidente executivo, também conhecido 
pela sigla CEO, é o cargo mais importante de uma 
empresa, sendo considerado o topo da hierarquia da 
estrutura organizacional. Ele é responsável, 
principalmente, por tomar decisões sobre os rumos da 
empresa, determinando os objetivos e os meios de 
alcançá-los. 

Com base no enunciado apresentado, assinale a 
alternativa que representa a função administrativa que 
pode ser considerada como associada a essa destacada 
responsabilidade do presidente executivo. 
(A) Planejamento. 
(B) Jurisdição. 
(C) Prospecção. 
(D) Comando. 
(E) Correção. 

Questão 31 – Uma das primeiras perspectivas utilizadas 
para compreender o conceito de liderança, ainda bastante 
citada, apesar das críticas, preconiza a existência de 
características inatas aos líderes que os diferencia de 
indivíduos “comuns”. 

Acerca dessa perspectiva, é correto afirmar que ela é 
conhecida como: 
(A) Teoria da liderança situacional. 
(B) Teoria da liderança transformacional. 
(C) Teoria dos traços de liderança. 
(D) Teoria burocrática da liderança. 
(E) Teoria do caminho-meta. 

Questão 32 – A teoria da hierarquia das necessidades, 
também conhecida como Pirâmide de Maslow, consiste na 
ideia de que as necessidades devem ser supridas de forma 
hierárquica, sendo necessário que as mais básicas sejam 
satisfeitas, como a fome, para que as mais complexas, 
como a autorrealização, sejam tratadas. 

Em relação a essa teoria, é correto afirmar que ela ficou 
conhecida no campo da administração associada aos 
estudos relativos à: 
(A) Gestão de materiais. 
(B) Motivação humana. 
(C) Logística reversa. 
(D) Casuística laboral. 
(E) Inspeção estatística. 

Questão 33 – Determinada organização está inserida em 
um setor de mercado considerado de grande estabilidade, 
no qual poucas mudanças e inovações ocorrem ao longo 
do tempo. Em razão disso, essa organização utiliza uma 
estrutura em que cada departamento possui uma 
especialização, necessitando, portanto, de forte 
coordenação para não gerar conflitos interdepartamentais. 

A partir do enunciado, é correto afirmar que a organização 
utiliza uma estrutura do tipo: 
(A) Matricial. 
(B) Linha-Staff. 
(C) Funcional. 
(D) Por projetos. 
(E) Geográfica. 

Questão 34 – Considere um cenário em que um 
funcionário do IBGE se torne responsável pela seção de 
impressão do seu departamento, tendo como funções de 
rotina a reposição do papel e da tinta quando atingirem o 
nível mínimo, e de entrar em contato com especialistas 
para o reparo, em caso de problemas técnicos na 
impressora. 

À luz dos estudos sobre processo decisório, é correto 
afirmar que as decisões tomadas pelo funcionário são: 
(A) Incomuns. 
(B) Imprevistas. 
(C) Acidentais. 
(D) Improvisadas. 
(E) Programadas. 

Questão 35 – Ao longo de suas obras, Weber abordou 
diversos tipos legítimos de dominação para descrever as 
formas de exercício do poder.  Com essa referência, 
considerando que um processo de escolha dos cargos de 
chefia do IBGE seja realizado por meio de regras 
estabelecidas no seu estatuto e regulamentos internos, é 
correto afirmar que ele segue um modelo de poder: 

(A) Carismático. 
(B) Tradicional. 
(C) Liberal. 
(D) Econômico. 
(E) Racional-Legal. 

Questão 36 – Suponha que, após a realização do Censo 
Demográfico de 2022, a direção do IBGE decida realizar 
uma avaliação de desempenho dos funcionários do 
Instituto que atuaram no processo, visando avaliar suas 
contribuições e desempenho.  

Para tanto, um método simples e tradicional que poderia 
ser utilizado para essa avaliação de desempenho é 
conhecido por: 
(A) Escala gráfica. 
(B) Dualístico. 
(C) Trigonométrico. 
(D) Distribuição Exponencial. 
(E) Descrição de cargos. 
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Questão 37 – Segundo a literatura relativa ao atendimento 
ao público, um atendimento considerado adequado está 
diretamente relacionado com alguns comportamentos do 
profissional que está prestando o serviço. 

Considerando como caraterísticas observadas em um 
processo de atendimento ao cliente: 
1. Comunicabilidade 
2. Atenção 
3. Apatia 
Estão corretamente associadas ao bom atendimento ao 
cliente as características: 
(A) 1, 2, 3. 
(B) 1, 2. 
(C) 1, 3. 
(D) 2, 3. 
(E) 3. 

Questão 38 – No contexto organizacional, ainda que não 
previsto na descrição das estruturas e no desenho dos 
processos internos, é comum a reunião de pessoas em 
grupos de interação, seja por motivos de amizade ou 
mesmo por interesses em comum. 

Assinale a alternativa que apresenta o nome utilizado para 
se referir a esses grupos: 
(A) Grupos formais. 
(B) Grupos de tarefa. 
(C) Grupos mecânicos. 
(D) Grupos informais. 
(E) Grupos verticais. 

Questão 39 – Os mecanismos de controle utilizados por 
uma empresa são fundamentais para assegurar que seus 
produtos ou serviços sejam entregues conforme o 
especificado para os clientes 

Em relação a esses mecanismos, é correto afirmar que eles 
podem ser divididos conforme o momento de sua 
ocorrência, tendo como exemplos: 
(A) Familiar e ad hoc. 
(B) Judicial, legislativo e administrativo. 
(C) Preventivo, simultâneo e posterior. 
(D) Interno, externo e popular. 
(E) Provocado e de ofício. 

Questão 40 – Na composição das equipes responsáveis 
pela supervisão do censo realizado pelo IBGE, os 
funcionários podem ser agrupados segundo uma ampla 
variedade de experiências, além de atributos e 
competência complementares, visando ações mais 
criativas e completas. 

Assinale a alternativa que apresenta o fator de composição 
dos grupos explicitado no enunciado. 
(A) Identidade da tarefa. 
(B) Personalidade. 
(C) Clima de confiança. 
(D) Diversidade. 
(E) Racionalidade homogênea. 
 

Conhecimentos Técnicos 

Questão 41 – A missão do IBGE é “retratar o Brasil com 
informações necessárias ao conhecimento de sua 
realidade e ao exercício da cidadania”. 

As opções a seguir descrevem como essa missão se 
concretiza,  
à exceção de uma, que está errada. Assinale-a. 
(A) Quando o IBGE identifica, mapeia e analisa o território. 
(B) Quando o IBGE realiza a contagem da população. 
(C) Quando o IBGE formula, executa e fiscaliza políticas 

públicas. 
(D) Quando o IBGE informa como a população vive. 
(E) Quando o IBGE apresenta a evolução da economia a 

partir de estatísticas do trabalho e da produção. 

Questão 42 – Uma das mais importantes pesquisas feitas 
pelo IBGE é o Censo Demográfico. 

Em relação ao Censo 2022, avalie se as seguintes 
afirmativas estão corretas: 
I. No Censo 2022, o IBGE visitará cerca de 70 milhões de 

domicílios, em todo o território brasileiro, para 
conhecer a situação de vida da população em cada um 
dos 5.568 municípios, em seu distrito estadual de 
Fernando de Noronha e em seu Distrito Federal, um 
trabalho que envolverá milhares de pessoas. 

II. O consenso sobre quais questões serão investigadas no 
Censo Demográfico 2022 é fruto de consultas e debates 
amplos que o IBGE estabelece com a sociedade 
brasileira e órgãos técnico-governamentais. 

III. Com a conclusão do Censo, o Brasil vai dispor de 
informações necessárias para conhecer as 
características das pessoas (onde residem, qual seu 
nível de escolaridade por exemplo), a fim de planejar 
políticas e investimentos públicos. 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

Questão 43 – O local de trabalho criado temporariamente 
pelo IBGE para dar suporte à operação censitária é 
denominado 

(A) Posto de Coleta. 
(B) Centro Avançado. 
(C) Ponto de Apoio. 
(D) Centro Coletor. 
(E) Posto Móvel. 
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Questão 44 – Em relação ao Censo Demográfico 2022, as 
seguintes afirmativas estão corretas, à exceção de uma. 
Assinale-a. 

(A) Antes da execução do censo, foi realizado um teste 
geral com objetivo de verificar todas as definições e 
procedimentos planejados. Para a operação censitária 
de 2022, foi realizado o Censo Experimental 2019. 

(B) A coleta de dados é uma das etapas principais do 
Censo. 

(C) A partir de entrevistas com moradores, o IBGE registra 
informações sobre os seus modos de vida. 

(D) Os dados coletados no Censo são relativos ao estado de 
coisas em um período de tempo, o que impede que 
uma data específica de referência seja usada. 

(E) São exemplos de informações relevantes obtidas pelo 
Censo, entre muitas outras, a expectativa de vida da 
população, o total da população por sexo e por faixa 
etária e o tipo de habitação em que os brasileiros 
vivem. 

Questão 45 – Avalie as afirmativas a seguir, acerca do 
recenseador e seu trabalho, e marque V para a verdadeira 
e F para a falsa. 

(   ) O Recenseador é o responsável por fazer o trabalho da 
coleta de dados por meio de entrevistas com os 
moradores.  
A qualidade dos resultados que serão entregues ao país 
depende, portanto, diretamente da qualidade do seu 
trabalho. 

(   ) O Setor Censitário é o local de trabalho do 
Recenseador, onde ele realizará a coleta de dados. 

(   ) Durante a coleta de dados, o Recenseador terá dois 
instrumentos de trabalho disponíveis: o Mapa do Setor 
Censitário e o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC). 

As afirmativas são respectivamente 
(A) V, V e V. 
(B) V, F e F. 
(C) F, V e F. 
(D) V, F e V. 
(E) F, F e F. 

Questão 46 – Agentes Censitários Municipais (ACM), 
Agentes Censitários Supervisores (ACS) e Recenseadores 
têm como local de trabalho, respectivamente, 

(A) postos de coleta (estado), postos de coleta (município) 
e setores censitários. 

(B) postos de coleta (estado), setores censitários e setores 
censitários. 

(C) postos de coleta (município), postos de coleta 
(município) e setores censitários. 

(D) postos de coleta (município), setores censitários e 
setores censitários. 

(E) Agências do IBGE, postos de coleta (município), postos 
de e setores censitários. 

Questão 47 – Avalie se as afirmativas a seguir acerca do 
Dispositivo Móvel de Coleta (DMC) são falsas (F) ou 
verdadeiras (V). 

I. É o equipamento para registro e armazenamento das 
informações coletadas em campo.  

II. No DMC, o recenseador pode acessar o Mapa do Setor 
Censitário e a Lista de Endereços, mas não os 
Questionários Básico e da Amostra e o Manual do 
Recenseador e de Entrevista, que são em papel. 

III. Dominar o uso dos aplicativos e funções do DMC é 
importante para a realização do Censo com a qualidade 
necessária, apesar de esse equipamento não ser a 
principal ferramenta de trabalho no cotidiano do 
Recenseador. 

As afirmativas I, II e III são respectivamente 
(A) V, V e V. 
(B) V, F e F. 
(C) F, V e F. 
(D) V, F e V. 
(E) F, F e F. 

Questão 48 – Avalie se as descrições a seguir, a respeito 
dos recursos do DMC, estão corretas. 

I. Mapa do Setor Censitário: é a representação gráfica do 
setor censitário. Por fins práticos, costuma retratar 
alguns outros elementos adicionais para facilitar o 
reconhecimento do setor em campo. 

II. Questionário da Amostra: é o questionário com menor 
número de quesitos, em que serão registradas as 
características do domicílio e de seus moradores na 
data de referência. Os quesitos desse questionário 
serão aplicados a todos os domicílios. 

III. Questionário Básico: é o questionário com maior 
número de quesitos, onde serão registradas as 
características do domicílio e de seus moradores, na 
data de referência e de forma mais detalhada. 

IV. Lista de Endereços: é composta por endereços 
trabalhados no setor censitário em pesquisas 
anteriores. Por isso, é também chamada de “lista 
prévia”. 

Estão corretas 
(A) I e II, apenas. 
(B) III e IV, apenas. 
(C) I e IV, apenas. 
(D) I, II e III, apenas. 
(E) I, II, III e IV. 
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Questão 49 – Em relação ao trabalho do Agente Censitário 
Supervisor (ACS), avalie as afirmativas a seguir. 

I. O ACS é a pessoa que supervisionará o trabalho de uma 
equipe de recenseadores, orientando e corrigindo 
falhas, de modo a garantir a qualidade dos trabalhos.  

II. A primeira atividade do ACS é o reconhecimento do 
setor onde realizará o seu percurso completo, 
atualizando suas faces e seus logradouros.  

III. Posteriormente ao reconhecimento do setor, o ACS 
coletará os dados da Pesquisa Urbanística do Entorno 
dos domicílios. 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

Questão 50 – Em relação ao trabalho do Agente Censitário 
Supervisor as seguintes afirmativas estão corretas, exceto 
uma. Assinale-a. 

(A) Exerce as tarefas de supervisão da operação censitária, 
com atenção às questões técnicas e de informática. 

(B) Atua, quando necessário, em tarefas administrativas 
tais como renovação de contratos e avaliação de 
recenseadores. 

(C) Está subordinado ao Agente Censitário Municipal 
(ACM). 

(D) É o responsável direto pelo tratamento estatístico 
inicial dos dados coletados. 

(E) Serve de elo entre os que coletam as informações (os 
recenseadores) e os que gerenciam o Posto de Coleta 
(responsabilidade do ACM). 

Questão 51 – Em relação ao Agente Censitária Municipal 
(ACM), avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou 
verdadeiras (V). 

I. Desempenha a função de gerente do Posto de Coleta 
II. Gerencia um grupo de supervisores (ACS), distribui 

tarefas, zela pelos equipamentos de coleta. 
III. Acompanha o desenvolvimento dos trabalhos e deve, 

portanto, garantir que os seus supervisionados 
cumpram as normas estabelecidas pelo IBGE. 

As afirmativas são respectivamente 
(A) V, V e V. 
(B) V, F e V. 
(C) F, V e F. 
(D) F, V e V. 
(E) F, F e F. 

Questão 52 – Avalie se as afirmativas a seguir, relativas  
ao Agente Censitário Supervisor, são falsas (F) ou 
verdadeiras (V). 

I. Sua principal função é acompanhar, avaliar e orientar 
os recenseadores durante a execução dos trabalhos de 
campo.  

II. A função do supervisor não se destina a evitar erros no 
preenchimento dos questionários e falhas, tarefa que 
depende exclusivamente da qualidade do trabalho dos 
Recenseadores.  

III. Deve se reportar ao ACM sempre que houver qualquer 
dúvida ou problema que comprometa a realização de 
suas tarefas.  

IV. Para que os ACS cumpram com tranquilidade suas 
funções, essas foram divididas em duas grandes 
frentes: o treinamento e a contratação dos 
recenseadores e o apoio ao Recenseador e a supervisão 
do seu trabalho de coleta. 

As afirmativas são respectivamente 
(A) V, V, V e V. 
(B) F, F, F e F. 
(C) V, F, V e V. 
(D) F, V, V e V. 
(E) V, F, V e F. 

Questão 53 – As siglas dos estados da Paraíba, do Pará, de 
Pernambuco e do Piauí são, respectivamente, 

(A) PA, PB, PE e PI. 
(B) PB, PA, PE e PI. 
(C) PR, PA, PE e PU. 
(D) PB, PR, PN e PI. 
(E) PA, PR, PE e PI.  

Questão 54 – Aglomerações urbanas separadas das 
cidades e vilas em menos de 1 km ou que, superando essa 
distância, apresentem características urbanas (loteamento, 
conjuntos habitacionais e condomínios) são denominadas 

(A) área urbana de alta densidade de edificações. 
(B) aglomerado rural. 
(C) área urbana de baixa densidade de edificações. 
(D) área rural (exclusive aglomerado). 
(E) núcleo urbano. 

Questão 55 – Observe as definições a seguir: 

I. 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. Contudo, pode ter forma irregular. 

II. É cada um dos lados da área definida em I, contendo ou 
não endereços. 

As definições I e II são denominadas, respectivamente, de 
(A) quarteirão e rua. 
(B) bairro e logradouro. 
(C) logradouro e via. 
(D) quarteirão e quadra. 
(E) quadra e face. 
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Questão 56 – O mapa a seguir está reproduzido na 
Apostila de Estudos de Conhecimentos Técnicos. 

 
A área delimitada por linhas destacadas, para efeitos do 
Censo, denomina-se 
(A) Setor Censitário. 
(B) Subdistrito. 
(C) Mapa de Campo. 
(D) Seção Administrativa. 
(E) Bairro. 

Questão 57 – O domicílio coletivo geralmente vinculado a 
alguma instituição, como universidades ou empresas, 
destinado a oferecer moradia por período temporário é 
denominado 

(A) alojamento. 
(B) aglomerado subnormal. 
(C) aglomerado normal. 
(D) acampamento. 
(E) setor com baixo patamar domiciliar. 

Questão 58 – Agrupamento Quilombola é o Setor 
Censitário em que existem _____ ou mais indivíduos 
autodeclarados quilombolas residentes em uma ou mais 
moradias contíguas espacialmente e que se relacionam por 
vínculos familiares ou comunitários. 

A lacuna é corretamente preenchida por 
(A) 10. 
(B) 15. 
(C) 20. 
(D) 25. 
(E) 50. 

Questão 59 – Observe o endereço: 

Travessa Padre Antônio, 164, Bloco C, apartamento 304. 
Assinale a opção que indica, respectivamente, o 
Logradouro e o Complemento desse endereço. 
(A) Travessa Padre Antônio, 164 / apartamento 304. 
(B) Travessa Padre Antônio, 164 / Bloco C, apartamento 

304. 
(C) Travessa Padre Antônio / Bloco C. 
(D) Travessa Padre Antônio / Bloco C, apartamento 304. 
(E) Travessa Padre Antônio / 164, Bloco C, apartamento 

304. 

Questão 60 – Em relação a quem deve ser recenseado, 
avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou 
verdadeiras (V). 

I. Devem ser recenseadas todas as pessoas (inclusive 
crianças e idosos) que moravam no domicílio na data 
de referência. 

II. Devem ser registradas as pessoas que nasceram após a 
data de referência.  

III. Devem ser registradas as pessoas que faleceram após a 
data de referência. 

IV. Se uma pessoa ocupa duas ou mais residências na data 
de referência, ela deve ser contada tantas vezes 
quantas forem essas residências. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, F, F, V. 
(B) F, V, F, V. 
(C) F, V, V, V. 
(D) V, V, V, V. 
(E) V, F, V, F. 
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