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Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 4 horas TARDE 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Otimista por natureza, sempre achei que problemas, os mais 
difíceis, terminam por serem resolvidos.” ( Zélia Gattai)  

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de 

resposta – A, B, C, D e E.  

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do início efetivo da prova. 
 

 Somente faltando 30 (trinta) minutos para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de 
Questões. 

 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
  

 Não será permitido o uso dos sanitários por candidatos que tenham terminado as provas. 
 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences. 
Os três últimos candidatos a terminarem as provas deverão permanecer juntos no recinto, sendo liberados somente após os três 
efetuarem entrega do Cartão de Respostas.  
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir e responda ao que se pede. 

Texto 1 

Refugiados climáticos: uma realidade brasileira 

 

Compreender os processos migratórios no Brasil tem 
sido objeto de pesquisadores da área ambiental, 
especialmente de mudanças climáticas, nos últimos anos. 
O que antes era praticamente creditado a questões 
estritamente socioeconômicas, hoje já tem uma análise 
mais aprofundada. Os deslocamentos humanos ou 
processos migratórios ambientais têm ganhado uma 
atenção especial. Um contingente da população já é 
definido como migrantes, deslocados ou refugiados 
climáticos ou ambientais, um conjunto de terminologias 
que está sendo construído internacionalmente, pois ainda 
não há uma definição oficial no direito ambiental. Porém, o 
que é certo por aqui é que uma significativa parte deles 
provém da região Nordeste do país. A proposta é que 
deixem de ser invisibilizados, neste contexto, nas 
estruturas burocráticas. 

Com este enfoque, o estudo Mudanças no padrão 
espaço-temporal de secas no nordeste brasileiro, publicado 
na Atmopsheric Science Letters, no ano passado, revelou 
que a seca, entre 2012 e 2017, foi a pior em 30 anos e 
prejudicou a população de 24 milhões de pessoas que vive 
na região, promovendo milhares de deslocamentos, em 
especial para a região Sudeste, algo que já ocorria em 
determinados períodos, desde a década de 1990. As secas 
anteriores também analisadas aconteceram entre 1982-
1983, 1992-1993 e 1997-1998. O trabalho foi realizado por 
pesquisadores do Centro Nacional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e de outras 
instituições, sob coordenação da pesquisadora Ana Paula 
Cunha. 

Segundo os cientistas, alguns dos aspectos a serem 
considerados no processo da seca severa é a interferência 
do El Niño (em grande parte das ocorrências), que 
contribuiu para o aquecimento do oceano Pacífico 
Equatorial e fez com que as nuvens de chuva se dirigissem 
para longe do Nordeste e do continente. Mais uma causa 
associada é atribuída ao aquecimento do Oceano Atlântico 
no Hemisfério Norte do planeta, o mesmo fenômeno que 
tem motivado o aumento de registro de furacões, entre 
outras. 

O levantamento alerta que a combinação de alta 
variabilidade espacial e temporal das chuvas, falta de 
irrigação, degradação da terra devido ao manejo 
inadequado do solo e a pobreza em larga escala nas áreas 
rurais tornam a região uma das áreas mais vulneráveis do 
mundo aos impactos das mudanças climáticas. 

Segundo a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), 
desde o ano de 2009, estima-se que a cada segundo uma 
pessoa é deslocada em razão de um desastre ambiental. 
Em 2018, foram 17 milhões de novos deslocamentos 
relativos a desastres naturais e às mudanças climáticas, no 
planeta, de acordo com o Centro de Monitoramento de 
Deslocados Internos, que fica em Genebra. Nas próximas 
três décadas, o alerta é ainda maior. Segundo o Banco 
Mundial, a mudança climática deverá expulsar 140 milhões 
pessoas de suas casas. Todos estes dados reforçam que 
não é mais possível desconsiderar esta questão nas 
agendas das políticas públicas dos países e do próprio 
direito internacional. 

 
(Texto adaptado de : 
https://envolverde.cartacapital.com.br/refugiados-climaticos-
uma-realidade-brasileira/) 

 

 

 

Questão 1 

De acordo com o texto, “os processos migratórios no 
Brasil”: 

 

(A) começaram há pouco tempo por conta das mudanças 
climáticas no mundo.  

(B) foram agravados, porque as mudanças climáticas na 
Europa influenciaram o país. 

(C) começarão no novo século. 

(D) estão amenizados por trabalhos cientistas.  

(E) já acontecem no Brasil, principalmente advindos do 
Nordeste dados os muitos períodos de seca no país.  

 

Questão 2 

Observe o verbo destacado no fragmento: “Os 
deslocamentos humanos ou processos migratórios 
ambientais têm ganhado uma atenção especial.” Assinale a 
alternativa que indica o mesmo parâmetro utilizado para 
acentuação.  

 

(A) A caixa contém material frágil, por isso cuidado! 

(B) Os alunos vêm de bairros diferentes 

(C) Ele não pôde chegar cedo na semana passada 

(D) Manuais de instrução têem letras pequenas 

(E) Não lê antes de assinar, assim faz o comprador 
apressado 

 

https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/asl.855?author_access_token=moMxYzVbg2fqVCjg58dQcU4keas67K9QMdWULTWMo8MmDoQt_ykB53kDWBAp2PBqFznzvn2RCojeWee4B1ZfBWG9JB5E6XAaw4C3iWFv9HWw5wX5J3pGqimjMIRUxP3r
https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/asl.855?author_access_token=moMxYzVbg2fqVCjg58dQcU4keas67K9QMdWULTWMo8MmDoQt_ykB53kDWBAp2PBqFznzvn2RCojeWee4B1ZfBWG9JB5E6XAaw4C3iWFv9HWw5wX5J3pGqimjMIRUxP3r
https://envolverde.cartacapital.com.br/refugiados-climaticos-uma-realidade-brasileira/
https://envolverde.cartacapital.com.br/refugiados-climaticos-uma-realidade-brasileira/
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Questão 3 

Assinale a alternativa que representa o antônimo para o 
vocábulo destacado: “A proposta é que deixem de ser 
invisibilizados, neste contexto, nas estruturas 
burocráticas.”  

 

(A) reconhecidos  

(B) criticados 

(C) difamados 

(D) renomados 

(E) inspirados 

 

Questão 4 

No fragmento: “Compreender os processos migratórios no 
Brasil tem sido objeto de pesquisadores da área ambiental, 
especialmente de mudanças climáticas, nos últimos 
anos”. o trecho entre vírgulas possui caráter: 

 

(A) retificador.  

(B) ratificador. 

(C) enumerativo. 

(D) explicativo.  

(E) resumitivo. 

 

Questão 5 

Leia o trecho a seguir: 

 

“Nas próximas três décadas, o alerta é ainda maior. 
Segundo o Banco Mundial, a mudança climática deverá 
expulsar 140 milhões pessoas de suas casas”.  

Assinale a reescritura que mantém o significado 
originalmente expresso: 

 

(A) As alterações do clima podem vir a expulsar 140 
milhões de pessoas de suas casas nos futuros trinta 
anos, por isso o alerta é ainda maior de acordo com o 
Banco Mundial.  

(B) Para as próximas três gerações, o alerta pode ser ainda 
maior, mas, pelo Banco Mundial, a mudança climática 
teria expulsado 140 milhões pessoas de suas casas.  

(C) De acordo com o Banco Mundial, nas três décadas 
passadas, a mudança climática teria expulsado 140 
milhões pessoas de suas casas. 

(D) 140 milhões de pessoas de suas casas foram expulsas 
pelo Banco Mundial, portanto isso não se agravará nas 
próximas três décadas.  

(E) As três últimas décadas trazem um alerta ainda maior: 
embora o Banco Mundial ajude, a mudança climática 
deverá expulsar 140 milhões pessoas de suas casas. 

 

Questão 6 

No trecho: “O que antes era praticamente creditado a 
questões estritamente socioeconômicas, hoje já tem uma 
análise mais aprofundada.”, a forma destacada está 
grafada corretamente como a palavra a seguir: 

 

(A) ultra-som.  

(B) autoestima. 

(C) microondas. 

(D) superhomem. 

(E) ante-sala. 

 

Leia o texto a seguir e responda ao que se pede.  
Texto 2 

 

Questão 7 

A partir da tirinha, assinale a alternativa que representa a 
reescritura do trecho “Fale baixo, estou com um doente 
em casa”: 

 

(A) “Fale baixo, portanto estou com um doente em casa” 

(B) “Fale baixo, pois estou com um doente em casa” 

(C) “Fale baixo, também estou com um doente em casa” 

(D) “Fale baixo, embora estou com um doente em casa” 

(E) “Fale baixo, certamente estou com um doente em 
casa” 

 

Questão 8 

Assinale a resposta contendo concordância verbal 
proposta pela norma padrão: 

 

(A) Houveram danos ao planeta desde muito tempo.  

(B) Fazem 10 anos desde a chegada ao patamar de crise 
ambiental.  

(C) 35% das pessoas faz péssimo uso dos recursos naturais 
do planeta Terra.  

(D) A maioria dos habitantes da Terra não se sente 
responsável por sua sobrevivência.  

(E) Defende a sustentabilidade as pessoas as quais 
possuem informação.  
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Questão 9 

Relacionando os textos 1 e 2, assinale a alternativa correta: 

 

(A) os dois têm intenção crítica para conscientizar sobre o 
estado de deploração do planeta Terra.   

(B) o primeiro texto corrige o segundo ao realçar que a 
Terra já está em situação grave.   

(C) o segundo texto abrange mais informações sobre meio 
ambiente.   

(D) os textos se anulam ao tratar de temáticas distintas.   

(E) os textos devem ser lidos na ordem exposta para fazer 
sentido.   

 

Questão 10 

Na tirinha,b a personagem Mafalda afirma: “...estou com 
um doente em casa”, o trecho destacado possui mesma 
classificação semântica que a destacada em: 

 

(A) O planeta morreu, aos poucos, de desgosto.    

(B) As sociedades mais instruídas combatem a poluição 
com as próprias mãos.     

(C) Segundo estudos, a Terra poderá se recuperar 
lentamente.    

(D) Morar no planeta Terra em melhores condições é no 
que ainda precisamos pensar.  

(E) Consumir a ferro e a fogo está destruindo o planeta.    

 

Questão 11 

Na fala “Seu pai está doente?” o predicado se classifica 
como:   

 

(A) verbal por conter verbo transitivo direto e indireto.    

(B) nominal por conter verbo transitivo direto e indireto. 

(C) verbal por conter verbo de ligação. 

(D) verbal por conter verbo transitivo indireto. 

(E) nominal por conter verbo de ligação. 

 

Questão 12 

Considerando o trecho “Vou a Marte.” em que não se usa 
acento indicativo de crase, assinale a alternativa correta 
associada ao emprego de acento grave:   

 

(A) Após o naufrágio e de tantos dias no mar, 
chegamos à terra. 

(B) Vou à terra dos meus avós.  

(C) Viajamos à terras distantes, nunca navegadas.  

(D) Vamos à qualquer terra que possamos colonizar. 

(E) Cheguei à uma terra sonhada e mágica.  

 

Questão 13 

Em “Estou com doente em casa”, o sujeito está oculto, 
podendo sem percebido pela forma verbal “estou” 
(flexionada na primeira pessoa do singular – eu). Assinale a 
alternativa em que o trecho destacado também 
desempenha a função de sujeito.    

 

(A) Neste planeta há natureza linda, que deve ser 
preservada.  

(B) O primeiro descobridor foi corajoso. 

(C) Às sociedades atuais, devemos conceder nossos 
ensinamentos.  

(D) Preserva-se a Terra com ações sustentáveis.  

(E) Por estar desanimada, a torcida precisava de apoio.  

 

Questão 14 

Considere o emprego do pronome relativo QUE e assinale 
a alternativa com equivalência que não altera o significado 
original.     

 

(A) As pessoas que estão conscientes são sustentáveis. / As 
pessoas as quais estão conscientes são sustentáveis.  

(B) O desmatamento que destrói o planeta é crescente. / O 
desmatamento a qual destrói o planeta é crescente. 

(C) Os ensinamentos que remetem a práticas sustentáveis 
devem ser incentivados. / Os ensinamentos as quais 
remetem a práticas sustentáveis devem ser 
incentivados. 

(D) Terra, que é chamada Planeta Azul, ainda é nosso lar. / 
Terra, o qual é chamada Planeta Azul, ainda é nosso lar. 

(E) Os seres humanos que vivem sob iminência de 
catástrofes climáticas devem agir. / Os seres humanos 
as quais vivem sob iminência de catástrofes climáticas 
devem agir.  

 

Questão 15 

Leia atentamente o trecho a seguir: 

 

“O desmatamento e o consumo desenfreado são 
atentados CONTRA a natureza, extremamente nocivos A 
sobrevivências das espécies animais e da natureza.  

 

Assinale a alternativa que relacione o uso correto de 
preposição ao contexto. 

 

(A) Regência verbal 

(B) Acentuação verbal 

(C) Regência nominal 

(D) Concordância verbal 

(E) Concordância nominal 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

Questão 16 

Qual das palavras abaixo se encaixa no conjunto, 
mantendo-se o pensamento lógico observado da 
sequência de substantivos? 
 

Azeitona, empada, iogurte, ovo, ... 

 

(A) Massa 

(B) Brócolis 

(C) Leite 

(D) Farinha 

(E) Uva 

 

Questão 17 

Jorge guarda suas blusas em uma das gavetas do seu 
armário. Estão na gaveta, cinco blusas pretas, sete 
amarelas, quatro verdes, uma rosa, três vermelhas e 
quatro azuis. Certa noite, no escuro, Jorge retira algumas 
blusas da gaveta. Qual o número mínimo de blusas a 
serem pegas por Jorge a fim de ter certeza que foram 
retiradas ao menos duas blusas da mesma cor? 
 

(A) Duas 

(B) Cinco 

(C) Seis 

(D) Sete 

(E) Dez 

 

Questão 18 

Na sequência numérica (71, 73, 75, 78, 81, 86, 91, ...), o 
número que sucede o 91 é: 
 

(A) 95. 

(B) 96. 

(C) 98. 

(D) 101. 

(E) 102. 

 

Questão 19 

A empresa de ônibus numa cidade aumentou o preço da 
passagem em 100%. Como tal percentual de aumento não 
estava previsto em contrato, o valor da passagem retornou 
ao valor antes do aumento. Com relação ao valor 
aumentado aconteceu a seguinte percentagem de 
redução: 
 

(A) 75%. 

(B) 50%. 

(C) 100%. 

(D) 0%. 

(E) 2%. 

 

Questão 20 

Numa avenida em linha reta, a agência dos correios fica 
entre a escola e o restaurante, e a escola fica entre o 
restaurante e a ótica. Então, conclui-se que: 
 

(A) a ótica fica entre o restaurante e a agência dos 
correios. 

(B) o restaurante fica a escola e agência dos correios. 

(C) a escola fica entre a agência dos correios e o 
restaurante. 

(D) a agência dos correios fica entre a ótica e a escola. 

(E) a escola fica entre a ótica e a agência dos correios. 

 

Questão 21 

Uma máquina de café aceita as moedas de R$ 0,25, R$0,50 
e R$1,00, não fornece troco e não aceita cédulas. Sabendo 
que nessa máquina o café expresso possui apenas um 
tamanho e custa R$ 2,00, de quantas maneiras diferentes 
uma pessoa consegue comprar um café nessa máquina, 
sem se importar com a ordem de colocação das moedas? 
 

(A) 5 

(B) 6 

(C) 8 

(D) 10 

(E) 11 

 

Questão 22 

A média aritmética entre os quatro números 9, 12, a, b é 
igual a 22, então a média aritmética dos números (a + 6) e 
(b – 3) será o valor: 
 

(A) 35. 

(B) 36. 

(C) 42. 

(D) 28. 

(E) 26. 
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Questão 23 

Considere que Maria tem um relógio que atrasa 1 minuto a 
cada 6 horas e João tem um que adianta 1 minuto a cada 
10 horas. Após 15 horas em que Maria e João acertaram 
juntos seus respectivos relógios, qual a diferença entre os 
horários marcados? 
 

(A) 3 minutos e 30 segundos 

(B) 3 minutos 

(C) 2 minutos 

(D) 4 minutos 

(E) 2 minutos e 30 segundos. 

 

Questão 24 

A sucessão numérica abaixo foi construída seguindo um 
padrão a partir do 4º número.  
                       

     
2 

   
3 

    
4 

   
9 

    
16 

   
29 

   
54 

  
99 

  

 

Sabendo que a lei de formação dos elementos seguintes 
permanece a mesma, qual o par de números completa 
essa sequência? 

 

(A) 182 e 300 

(B) 172 e 296 

(C) 182 e 335 

(D) 172 e 300 

(E) 192 e 355 

 

Questão 25 

Considere os seguintes pares de números: 
  (1, 4)   (9, 49)   (8, 16)   (36, 100)    (81, 121) 
 

Observe que quatro desses pares têm uma característica 
comum. Qual o par que não apresenta tal característica? 

(A) (1, 4) 

(B) (9, 49) 

(C) (8, 16) 

(D) (36, 100) 

(E) (81, 121) 

 

 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO/ 
SITUAÇÕES GERENCIAIS 

Questão 26 

Assinale a alternativa que corresponde à função 
administrativa na qual as atividades a serem realizadas são 
desempenhadas e os resultados a serem obtidos são 
fixados. 

 

(A) Planejamento 

(B) Organização 

(C) Direção 

(D) Comportamental 

(E) Controle 

 

Questão 27 

Qual função administrativa está relacionada com a 
condução dos trabalhos executados, para que os objetivos 
da organização possam ser atingidos.  

 

(A) Controle 

(B) Planejamento 

(C) Comunicação 

(D) Execução 

(E) Direção 

 

Questão 28 

Sobre as organizações como sistema abertos podemos 
definir que: 

 

(A) apresenta a interação da organização com o ambiente 
externo. 

(B) a organização não é um sistema social com partes 
independentes. 

(C) não pode ser alcançada partindo de diferentes 
condições iniciais e por diferentes maneiras. 

(D) as constantes mudanças são previsíveis quanto mais 
complexas as organizações. 

(E) são afetadas por mudanças em suas variáveis internas. 

 

Questão 29 

Consiste em mensurar os resultados obtidos pelos 
empregados durante sua permanência na empresa. 

 

(A) Avaliação de resultados 

(B) Avaliação de desempenho 

(C) Avaliação por objetivos 

(D) Avaliação de mensuração 

(E) Avaliação de aperfeiçoamento 
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Questão 30 

Sobre delegação nas organizações, é correto afirmar: 

 

(A) é a transferência de autoridade e responsabilidade do 
chefe para o seu subordinado.  

(B) é o dever de responder pelas consequências de seus 
atos. 

(C) é a necessidade de estabelecer uma harmonia entre 
todas as atividades da empresa. 

(D) é a capacidade de influenciar pessoas através da sua 
habilidade. 

(E) é o processo de cobrar as tarefas através de ameaças. 

 

Questão 31 

Assinale a alternativa que, na tomada das decisões, o estilo 
de liderança é considerado autocrático. 

 

(A) O líder estimula a participação dos membros da equipe 

(B) O grupo tem total liberdade para tomar as decisões 

(C) O líder assume diferentes padrões 

(D) A liderança consulta a opinião de sua equipe mas nem 
sempre a escuta    

(E) O líder decide sem nenhuma participação do grupo 

 

Questão 32 

Com relação ao método de avaliação de desempenho 360  
graus, pode-se afirmar que:   

 

(A) utilizam análises comparativas.  

(B) determina os pontos fortes e fracos de quem está 
sendo avaliado. 

(C) baseia-se na avaliação de um grupo de fatores. Esses 
fatores podem mensurar tanto quantidade quanto 
qualidade. 

(D) avalia o desempenho ou a atuação dos indivíduos por 
meio de frases descritivas. 

(E) Preocupa-se tanto com os cenários internos a 
organização quanto os externos. 

 

Questão 33 

Aponte uma das habilidades essenciais de todo 
profissional de administração. 

 

(A) Habilidade operacional 

(B) Habilidade estratégica 

(C) Habilidade diretiva 

(D) Habilidade técnica 

(E) Habilidade tática 

 

Questão 34 

As organizações possuem geralmente três níveis de 
gerência. Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Humanas, conceituais e técnicas. 

(B) Eficiência, eficácia e efetividade. 

(C) Planejamento, direção e controle.  

(D) Lideranca,autoridade e poder. 

(E) Pperacional, intermediário e institucional. 

 

Questão 35 

O planejamento que foca nos departamentos da 
organização pode ser definido por: 

 

(A) operacional. 

(B) estratégico. 

(C) tático. 

(D) institucional. 

(E) conceitual. 

 

Questão 36 

Um grupo de pessoas que trabalha em conjunto para o 
alcance de um objetivo em comum é definido como: 

 

(A) autoridade. 

(B) habilidade. 

(C) grupo. 

(D) equipe. 

(E) responsabilidade. 

 

Questão 37 

Configuram-se como métodos de avaliação de 
desempenho: 

 

(A) 360 graus, escolha forçada e comportamental. 

(B) escalas gráficas, escolha forçada e 360 graus. 

(C) unilateral,360 graus e escalas gráficas. 

(D) escolha forçada, escalas gráficas e comportamental. 

(E) comportamental, unilateral e 360 graus. 
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Questão 38 

As organizações são compostas por diversas equipes de 
trabalho. Dentre essas existe uma a qual é composta por 
membros que estão no mesmo nível hierárquico, porém 
em diferentes áreas de atuação. Indique a alternativa que 
corresponde ao tipo citado.    

 

(A) Equipe motivacional 

(B) Equipe estrutural 

(C) Equipe interfuncional 

(D) Equipe local 

(E) Equipe diretiva 

 

Questão 39 

O planejamento estratégico interage com três parâmetros: 
a visão do futuro, o ambiente externo e os fatores internos 
da organização. Indique uma característica fundamental do 
planejamento estratégico: 

 

(A) envolve cada departamento de maneira especifica. 

(B) voltado para o curto prazo. 

(C) realizado pela gerência intermediária. 

(D) orientado para o futuro, em um horizonte de longo 
prazo. 

(E) conduzido pelos níveis baixos da gerência supervisão. 

 

Questão 40 

De acordo com os autores clássicos da administração, as 
decisões podem ser divididas em duas categorias. Assinale 
a alternativa correta.  

 

(A) Programadas e autogeridas 

(B) Programadas e não programadas  

(C) Autogeridas e não programadas 

(D) Programadas e funcional 

(E) Funcionais e não programadas 

 

 

CONHECIMENTOS TÉCNICOS 

Questão 41 

Quem é o Agente Censitário Supervisor que atuará no 
projeto Teste de Homologação? 

 

(A) É o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados 
por meio de entrevistas com os moradores 

(B) É a pessoa que supervisionará o trabalho de uma 
equipe de Recenseadores, orientando e corrigindo 
falhas, assegurando, assim, a qualidade dos trabalhos 

(C) É quem desempenhará a função de gerente do Posto 
de Coleta. 

(D) É o profissional que dará as coordenadas geográficas 

(E) É a pessoa que: “tem o domicílio como local habitual de 
residência na data de referência”. 

 

Questão 42 

Em que consistem as coordenadas geográficas? 

 

(A) Em um dos métodos mais eficientes de localização, pois 
permitem identificar qualquer ponto na superfície da 
Terra por meio de dois valores: latitude e longitude 

(B) Nas pessoas recenseadas (inclusive crianças, idosos e 
pessoas com deficiência) que moravam no domicílio na 
data de referência 

(C) Nas normas de subordinação administrativa, 
burocráticas e técnicas 

(D) Em levantar as características do domicílio e conhecer 
as condições de moradia da população e os níveis de 
qualidade de vida através do acesso a serviços básicos   

(E) Nas pessoas alfabetizadas que se tornaram física ou 
mentalmente incapacitada de ler ou de escrever, por 
motivo de acidente ou doença 

 

Questão 43 

Quem deve explicar para o informante, de forma clara e 
segura, a importância do Teste de Homologação? 

 

(A) O Agente Censitário Supervisor 

(B) O Agente Censitário Municipal 

(C) O Agente Comunitário de Saúde 

(D) O Recenseador 

(E) O Administrador do IBGE 
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Questão 44 

A violação do sigilo por servidores, agentes de pesquisa e 
Recenseadores do IBGE está sujeita a: 

 

(A)  processo criminal 

(B) cancelamento da carteira de trabalho 

(C) advertência pública 

(D) cassação da carteira de trabalho 

(E) punição de acordo com as normas e a legislação 

 

Questão 45 

Sobre o Mapa do Setor Censitário (em papel), é correto 
afirmar que: 

 

(A) é o equipamento para registro e armazenamento das 
informações coletadas em campo. 

(B) é o Manual do Recenseador e de Entrevista. 

(C) é uma representação gráfica da área a ser recenseada. 

(D) é o questionário com menor número de quesitos, em 
que serão registradas as características do informante. 

(E) É um informe ao entrevistado. 

 

Questão 46 

O que é o Teste de Homologação? 

 

(A) É uma grande operação estatística 

(B) É o mapa do setor censitário 

(C) É o espaço físico do posto de coleta 

(D) É o manual do recenseador 

(E) É o manual de entrevista 

 

Questão 47 

Qual é a primeira atividade do Agente Censitário 
Supervisor?   

 

(A) Reconhecer o setor onde realizará o seu percurso 
completo, atualizando suas faces e seus logradouros. 

(B) Zelar pelos equipamentos de coleta, e acompanhar o 
desenvolvimento dos trabalhos. 

(C) Obter as informações junto aos moradores de uma 
determinada área. 

(D) Evitar a perda de informações coletadas. 

(E) Adotar cuidados básicos ao circular pelos setores 
censitários com o DMC, preservando a segurança de si, 
dos dados coletados e do próprio equipamento. 

 

Questão 48 

Sobre a conduta do recenseador, é correto afirmar que 
ele/ela: 

 

(A) deve permitir que pessoas não autorizadas pelo IBGE o 
acompanhem em seu trabalho. 

(B) deve permitir que pessoas estranhas ao serviço 
manuseiem os equipamentos de coleta. 

(C) deve revelar fatos ou informações sigilosas sobre os 
informantes, domicílios e estabelecimentos 
pesquisados. 

(D) não deve fazer comentários sobre qualquer informação 
obtida durante seu trabalho. 

(E) deve permitir que informações contidas no dispositivo 
de coleta sejam vistas por terceiros. 

 

Questão 49 

Qual a função que desempenhará o Agente Censitário 
Municipal (ACM)?  

 

(A) Gerente do Posto de Coleta 

(B) Supervisionar o trabalho de uma equipe de 
Recenseadores 

(C) Reconhecer o setor onde realizará o seu percurso 
completo 

(D) Coletar as informações dos Recenseadores 

(E) Contratar os recenseadores 

 

Questão 50 

Acerca do Setor Censitário  ele é o/um/uma:  

 

(A) é o Manual do Recenseador e de Entrevista 

(B) são dados estatísticos 

(C) é uma representação gráfica da área a ser recenseada 

(D) é um informe ao recenseador 

(E) é uma unidade territorial de coleta e de divulgação de 
dados estatísticos do IBGE 

 

Questão 51 

Assinale a alternativa que corresponde aos dois grupos de 
ações em que o  Agente Censitário Municipal – ACM estará 
a frente no trabalho Censo 2020: 

 

(A) entrevista e coleta. 

(B) visita e burocrático. 

(C) técnico e prático. 

(D) gerencial e técnico. 

(E) gerencial e coleta. 
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Questão 52 

De acordo com a estrutura censitária simplificada, quem 
responde o Agente Censitário Municipal –  ACM técnica e 
administrativamente? 

 

(A) Aos recenseadores 

(B) Aos Coordenadores Censitários de Subáreas (CCS) 

(C) Aos Agentes Censitários Supervisores (ACS) 

(D) Aos Agentes Comunitários de Saúde  

(E) Aos Coordenadores de Área 

 

Questão 53 

Assinale a alternativa que indica corretamente os 
requisitos acerca de quem deve ser recenseado. 

Quem deve ser recenseado?  

 

(A) Todas as pessoas (inclusive crianças e idosos) que 
moravam no domicílio na data de referência: à meia-
noite do dia 31 de março para 1º de abril de 2020 

(B) As pessoas que nasceram após à meia-noite do 1º de 
abril de 2020 

(C) As pessoas que faleceram após a data: à meia-noite do 
dia 31 de março para 1º de abril de 2019 

(D) Todas as pessoas (inclusive crianças e idosos) que 
moravam no domicílio na data de referência: à meia-
noite do dia 31 de março para 1º de maio de 2020 

(E) Todas as pessoas (inclusive crianças e idosos) que 
moravam no domicílio na data de referência: à meia-
noite do dia 31 de janeiro para 1º de abril de 2020 

 

Questão 54 

Sobre espécie de unidade visitada, assinale a alternativa 
que corresponda aos três tipos de edificações que poderão 
ser encontrados, no campo, no dia a dia do trabalho de 
coleta de dados: 

 

(A) edificações complexas, estabelecimentos e escolas. 

(B) moradia, casas e estabelecimentos. 

(C) apartamentos, presídios e escolas. 

(D) edificações simples, hospitais e edificações complexas. 

(E) domicílios, estabelecimentos e edificações mistas. 

 

Questão 55 

Trata-se do local, estruturalmente separado e 
independente, que se destina a servir de habitação a uma 
ou mais pessoas. Esse é o conceito de? 

 

(A) Estabelecimento 

(B) Primeiro grupo 

(C) Segundo grupo 

(D) Domicílio 

(E) Independência 

 

Questão 56 

É correto afirmar que em 2020, o IBGE realizará: 

 

(A) XIII Censo Demográfico, que será um “retrato de corpo 
inteiro” do País. 

(B) X Censo Demográfico, que será um “retrato de corpo 
inteiro” do País. 

(C) XIII Censo Demográfico, que será uma “parte do 
retrato” do País. 

(D) X Censo Demográfico, que será uma “parte do retrato” 
do País. 

(E) X Censo Demográfico, que será uma “parte do retrato 
dos estados” do País. 

 

Questão 57 

A Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios 
(Pesquisa do Entorno ou Entorno) é um levantamento de 
informações realizado por observação em momento 
anterior ao da coleta do Teste de Homologação, ou seja, 
antes da aplicação do questionário aos informantes. Essa 
pesquisa deve ser feita pelo: 

 

(A) coordenador Censitário de Subárea (CCS) 

(B) coordenadores de Área 

(C) recenseador 

(D) agente Censitária Supervisor (ACS) 

(E) agente Censitário Municipal (ACM) 

 

Questão 58 

O Dispositivo Móvel de Coleta – DMC é o equipamento 
para registro e armazenamento das informações coletadas 
em campo. Assinale a alternativa que corresponde ao que 
pode ser acessado no DMC: 

 

(A) manual do recenseador e de entrevista. 

(B) redes sociais. 

(C) manual dos Agentes Censitários Supervisores (ACS). 

(D) contra cheque. 

(E) dados do censo 2010. 
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Questão 59 

Acerca do conceito de quadro, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) É o valor numérico propriamente dito que indica a 
posição da edificação no logradouro 

(B) 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 

(C) É uma unidade territorial de coleta e de divulgação de 
dados estatísticos do IBGE 

(D) É cada um dos lados da quadra, contendo ou não 
endereços 

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

 

Questão 60 

Trata-se de uma área ou via pública, reconhecida pela 
comunidade, em que circulam pessoas, veículos e 
mercadorias. Na maioria das vezes, recebe um nome de 
conhecimento geral. Essa afirmativa é o conceito de? 

 

(A) Logradouro 

(B) Número 

(C) Quadra 

(D) Setor Censitário 

(E) Subdistrito 

 


