IBGE- TESTE DE HOMOLOGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS DO CENSO DEMOGRÁFICO 2020

RECENSEADOR
Código da Prova

R01 X
TARDE

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

4 horas

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 cinquenta 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!
IBADE
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IBADE

LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 1
Léia o texto a seguir e responda ao que se pede.

Sendo considerada um “recurso natural abundante
essencial para a existência de vida na Terra.”, o texto
destaca que:

Texto 1
Água
A água é um recurso natural abundante essencial para a
existência de vida na Terra. O planeta Terra é constituído por
uma extensa massa de água, correspondendo ao que
conhecemos como hidrosfera.
Além de estar presente na composição do planeta, a água
também compõe parte do nosso corpo, permitindo-nos
pensar que falar de água é falar de sobrevivência. Essa
substância é utilizada em atividades essenciais ao ser
humano, como a produção agrícola, e também usada
como solvente universal.
A água era considerada um recurso inesgotável. Contudo,
desde que foi considerado um símbolo de riqueza, por ter
sido transformada em uma mercadoria, passou também a
ser sinônimo de conflito. O mau uso, o desperdício, sua
distribuição, bem como sua ocorrência são responsáveis por
criar conflitos em diversas regiões do mundo. A preocupação
com a disponibilidade de água é pauta frequente
nas discussões ambientais e geopolíticas.
Água no Brasil
O Brasil é um país abundante em recursos hídricos,
representando cerca de 12% do total mundial. Contudo, sua
distribuição não é uniforme no território. Segundo a Agência
Nacional das Águas (ANA), a água doce é distribuída nas
regiões brasileiras da seguinte maneira: Região Norte
corresponde a 68% dos recursos hídricos; Região CentroOeste corresponde a 16% dos recursos hídricos; Região Sul
corresponde a 7% dos recursos hídricos; Região Sudeste
corresponde a 6% dos recursos hídricos e Região Nordeste
corresponde a 3% dos recursos hídricos.
Quanto à Distribuição de água no Brasil, há um contraste
visível em relação à distribuição populacional. A Região
Norte, que detém o maior volume de água doce do país, é a
região com menor densidade demográfica, ou seja, é uma
das regiões menos povoadas, contando com apenas 7% da
população. Já a Região Sudeste, a mais povoada do país com
cerca de 42,63% da população, conta com apenas 6% da
disponibilidade de recursos hídricos.
No que tange ao desperdício de água, o Brasil, segundo o
Ministério do Meio Ambiente, desperdiça entre 20% a 60%
da água destinada ao consumo ao longo da distribuição. Os
hábitos dos brasileiros também não favorecem a economia
de água, já que boa parte dessa substância é desperdiçada
seja em uso pessoal ou atividades de limpeza.

(A) a água é uma substância usada em atividades
essenciais ao ser humano.
(B) o desperdício não compromete o uso da água.
(C) o brasileiro não considera a água importante.
(D) a produção agrícola é uma atividade essencial.
(E) a hidrosfera é o desperdício de água.

Questão 2
No trecho “A água era considerada um recurso
inesgotável.”, a palavra destacada pode ser substituída
sem alteração de significado por:
(A) interminável.
(B) fixo.
(C) consistente.
(D) imóvel.
(E) irregular.

Questão 3
Assinale a alternativa que resume o último parágrafo do
texto:
(A) os brasileiros usam bem a água, por isso não existe
desperdício.
(B) o desperdício é uma necessidade no uso pessoal.
(C) os hábitos de mau uso do brasileiro geram desperdício.
(D) o Ministério do Meio Ambiente não é fonte de
confiança.
(E) mais de 80% da água é desperdiçada.

Questão 4
O verbo destacado em: “a água também compõe parte do
nosso corpo.” está empregado no singular. Assinale a
alternativa que apresenta seu uso no plural:
(A) compões.
(B) compõem.
(C) componho.
(D) compomos.
(E) compondes.

(Texto adaptado de
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/agua.htm, acesso em
janeiro de 2020).
RECENSEADOR
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Questão 5
Considere o trecho: “a Região Sudeste corresponde a 6%
dos recursos hídricos e a Região Nordeste corresponde a
3% dos recursos hídricos” e marque a alternativa que
contém o verbo utilizado com a concordância verbal
correta:
(A) 3% dos recursos hídricos corresponde ao total
divulgado.
(B) 5% das pessoas desperdiça água sem perceber.
(C) 1% das pessoas usa água com moderação.
(D) 1% da economia empregam água na agricultura.
(E) 99% das regiões utiliza os recursos hídricos sem
cuidado.

Questão 6
No fragmento: “No que tange ao desperdício de água, o
Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente,
desperdiça entre 20% a 60% da água destinada ao
consumo ao longo da distribuição.” A palavra destacada é
classificada como:
(A) numeral.
(B) artigo.
(C) conjunção.
(D) verbo.
(E) pronome.

IBADE

Texto 2
Planeta Água
Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre um profundo grotão
Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do
ribeirão
Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias e matam a sede da população
Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de
trovão
E depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos
lagos
Água dos igarapés, onde Iara, a mãe d'água é misteriosa
canção
Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvem
de algodão
Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação
Gotas de água da chuva, tão tristes, são lágrimas na
inundação
Águas que movem moinhos são as mesmas águas que
encharcam o chão
E sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo
da terra
Terra, planeta água, Terra, planeta água, Terra, planeta
água
Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre um profundo grotão
Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do
ribeirão
Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias e matam a sede da população
Águas que movem moinhos são as mesmas águas que
encharcam o chão
E sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo
da terra
Terra, planeta água, Terra, planeta água, Terra, planeta
água
Terra, planeta água, Terra, planeta água, Terra planeta
água.
Guilherme Arantes
(Fonte:
https://www.letras.mus.br/guilherme-arantes/46315/,
acesso em janeiro de 2020.)

Questão 7
Assinale a alternativa que possua os vocábulos
devidamente acentuados, conforme norma padrão da
Língua Portuguesa:
(A) aldéia, igarapé, sotáo.
(B) igarapé, água, arco-íris.
(C) aguá, igarapê, áldeia.
(D) cháo, igarapê, .Térra.
(E) Têrra, igarapê, âgua.
RECENSEADOR
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Questão 11
Questão 8
Na composição de Guilherme Arantes, no trecho: “Água
que
nasce
na
fonte
serena
do
mundo/
E que abre um profundo grotão” destaca-se um verbo que
possui a mesma regência que o verbo indicativo
alternativa a seguir:
(A) As pessoas precisam de ajuda para viver bem.
(B) Os fãs necessitavam do amor do artista.
(C) Os livros são incríveis!, disse o leitor.
(D) O ídolo morreu ontem.
(E) É importante que as pessoas façam o que amam.

Questão 9
Destaca-se no fragmento: “Água que faz inocente riacho e
deságua na corrente do ribeirão” um vocábulo grafado
devidamente com “ch”, o que também se verifica na
alternativa:
(A) frouxo, queixa, enxugar.
(B) enxoval, enxame, enxada.
(C) enchente, chapéu, chiqueiro.
(D) chingar, xampu, xará.
(E) enxergar, engrachar, eixo.

Questão 10
Muito comum em nossa língua do cotidiano, o pronome
“onde” é constantemente trocado por aonde, muitas vezes
de maneira indevida.
Identifique o uso correto, indicando lugar, a partir do
trecho: “Água dos igarapés, onde Iara, a mãe d'água é
misteriosa canção/Água que o sol evapora, pro céu vai
embora, virar nuvem de algodão”.
(A) Você vai onde?
(B) A sociedade onde a violência cresce é assustadora.
(C) Em 2019, onde a tecnologia se tornou nossa maior
inimiga.
(D) Moro na casa onde nasceram meus pais.
(E) Aonde crescemos é meu lugar preferido.

O emprego de vírgula é algo que costuma deixar muito
inseguros os usuários de língua portuguesa. Das frases
típicas a seguir, identifique a que esteja correta nos
padrões da norma culta:
(A) Oi filho tudo bem?!
(B) Estava no trabalho por isso não atendi.
(C) A pessoa, me telefonou.
(D) Se chover, não teremos o evento.
(E) Não gosto, disso.

Questão 12
Observe o fragmento: “Águas escuras dos rios que levam a
fertilidade ao sertão” e substitua o complemento
destacado pela alternativa devidamente sinalizada com
uso de crase.
(A) “Águas escuras dos
qualquer parte.”
(B) “Águas escuras dos
outros povos.”
(C) “Águas escuras dos
muitas cidades.”
(D) “Águas escuras dos
populações.”
(E) “Águas escuras dos
população.”

rios que levam a fertilidade à
rios que levam a fertilidade à
rios que levam a fertilidade à
rios que levam a fertilidade à
rios que levam a fertilidade à

Questão 13
Os textos 1 (Água) e 2 (Planeta Água) possuem o objetivo
comum de:
(A) criticar o uso consciente de água.
(B) sinalizar o meio ambiente como algo desprezível.
(C) destacar a importância do recurso água.
(D) desmentir as pesquisas sobre mau uso de água no
Brasil.
(E) confirmar que a natureza é capaz de sobreviver mesmo
com os crimes humanos.

Questão 14
Comparando os textos 1 (Água) e 2 (Planeta Água):
(A) o segundo é mais completo do que o primeiro.
(B) o primeiro tem que ser lido obrigatoriamente antes do
segundo.
(C) o primeiro, por ser parte de um texto escolar, é mais
detalhado e bem desenvolvido.
(D) os textos se complementam já que o primeiro é uma
canção e o segundo um texto escolar.
(E) os textos devem ser lidos de forma associada porque
não serão entendidos se estiverem um sem o outro.
RECENSEADOR
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Questão 15

MATEMÁTICA

Os textos 1 (Água) e 2 (Planeta Água) possuem o objetivo
comum de:

Questão 16

(A) criticar o uso consciente de água.
(B) sinalizar o meio ambiente como algo desprezível.
(C) destacar a importância do recurso água.
(D) desmentir as pesquisas sobre mau uso de água no
Brasil.
(E) confirmar que a natureza é capaz de sobreviver mesmo
com os crimes humanos.

IBADE

O resultado da subtração a seguir, 2 

5
, tem como
2

resultado:
(A) a metade negativa de 3.
(B) o inteiro – 2.
(C) o número racional

1
 .
2

(D) a quarta parte de 5.
(E) uma fração entre 0 e 1.

Questão 17
Uma transportadora cobra pelo frete 5,6% do valor da
mercadoria a ser transportada. Qual o valor de um frete se
o valor da mercadoria é de R$ 20.000,00?
(A) R$ 1.120,00
(B) R$ 1.200,00
(C) R$ 1.205,00
(D) R$ 1.210,00
(E) R$ 1.220,00

Questão 18
Numa escola estão matriculados 600 alunos, dos quais 320
são meninas. A razão entre o número de meninos e o
número de meninas é:

3
4
7
(B)
8
4
(C)
5
11
(D)
13
7
(E)
12
(A)

RECENSEADOR
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Questão 19

Questão 23

Em um quartel há 60 militares e alimentação suficiente
para um mês. Nesse momento são liberados 15 militares.
Por quanto tempo durará essa quantidade de alimentação
com os militares restantes no quartel?

Em um jogo de basquete, uma equipe venceu a outra por
uma diferença de 13 pontos. As duas juntas somaram 179
pontos. Quantos pontos fez a equipe vencedora?

(A) 40 dias
(B) 42 dias
(C) 45 dias
(D) 48 dias
(E) 50 dias

(A) 82
(B) 96
(C) 92
(D) 86
(E) 83

Questão 24
Questão 20
Uma fábrica de café colocou 435 kg de café em pacotes de

3
de quilograma cada um. Quantos pacotes foram
4
obtidos?
(A) 440
(B) 520
(C) 550
(D) 580
(E) 610

Questão 21
De um saco com 50 kg de arroz com casca resultam em 40
kg de arroz beneficiado. Para obtermos 300 kg de arroz
beneficiado, quantos quilos de arroz com casca serão
necessários?
(A) 345kg
(B) 350kg
(C) 360kg
(D) 375kg
(E) 400kg

Três objetos luminosos brilham em intervalos regulares. O
primeiro a cada 15 segundos, o segundo a cada 20
segundos e o terceiro a cada 25 segundos. Em um dado
momento os três brilharam no mesmo instante. Depois de
quanto tempo os objetos voltarão a brilhar
simultaneamente?
(A) 3 minutos e 30 segundos
(B) 4 minutos
(C) 5 minutos
(D) 5 minutos e 45 segundos
(E) 6 minutos

Questão 25
As duas sucessões numéricas a seguir são diretamente









proporcionais: 8, x, y e 12,15,21 , onde x e y
representam números inteiros desconhecidos. Quais os
valores de x e y respectivamente?
(A) 10 e 12
(B) 12 e 14
(C) 12 e 16
(D) 10 e 14
(E) 14 e 16

Questão 22
Fernanda e Daniel jogaram juntos na loteria e acertaram
cinco números, gerando um prêmio de R$ 750.000,00.
Fernanda investiu R$ 80,00 e Daniel R$ 70,00 sobre o total
do valor apostado, por isso o prêmio foi dividido em partes
diretamente proporcionais à participação de cada um na
aposta. Qual a parte que coube a Daniel?
(A) R$300.000,00
(B) R$315.000,00
(C) R$325.000,00
(D) R$330.000,00
(E) R$350.000,00

RECENSEADOR



Tipo X – Página 5

IBGE- TESTE DE HOMOLOGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DO CENSO DEMOGRÁFICO 2020

CONHECIMENTOS TÉCNICOS
Questão 26
O IBGE oferece um panorama objetivo e atual do país, com
a produção e a disseminação de informações de natureza
estatística, geográfica e ambiental. Assinale a alternativa
que corresponde a uma das atribuições do IBGE:
(A) receber e analisar os pedidos de concessão de
benefícios sociais.
(B) coletar, processar e disseminar informações sobre
saúde.
(C) produzir intervenções diretas no contexto social
através de suas políticas públicas.
(D) apresentar a evolução da economia a partir de
estatísticas do trabalho e da produção.
(E) defender interesses sociais e individuais indisponíveis.

Questão 27
A partir da conclusão do Censo de 2020, o Brasil vai dispor
de
informações
necessárias
para
conhecer
as..características das pessoas – onde residem, por
exemplo –, a fim de planejar políticas e investimentos
públicos. O conjunto de dados coletados trará resultados
relacionados a questões fundamentais, como:
I.
II.
III.
IV.
V.

o total da população do País por sexo e faixa etária,
e como está distribuída no Território Nacional.
a estimativa de brasileiros que vivem fora do País.
o tipo de habitação em que vive a população do
País.
as condições de trabalho e o rendimento da
população.
a proporção da população que tem acesso ao
saneamento básico.

Sobre os resultados esperados para o Censo de 2020 estão
corretos os itens:
(A) I e II, somente.
(B) II, III e V, somente.
(C) I, II, IV, somente.
(D) II, III, IV e V, somente.
(E) I, II, III, IV e V, somente.

RECENSEADOR

IBADE

Questão 28
A lista de endereços, um dos recursos do Dispositivo Móvel
de Coleta (DMC), é composta por endereços trabalhados
no setor censitário em pesquisas anteriores e é também
chamada de “lista prévia”.
Assinale a alternativa que corresponde às orientações que
o recenseador deverá seguir para atualizar a lista de
endereços (prévia):
(A) confirmar os endereços que continuam presentes em
campo, após verificação; apenas informar ao Agente
Censitário Supervisor (ACS) sobre os novos endereços e
excluir os endereços que não foram encontrados em
campo.
(B) apenas incluir os novos endereços que foram
encontrados e manter os endereços que não foram
encontrados em campo.
(C) confirmar os endereços que continuam presentes em
campo, após verificação; incluir os novos endereços
encontrados e excluir os endereços que não foram
encontrados em campo.
(D) confirmar os endereços que continuam presentes em
campo, após a verificação; incluir os novos endereços
encontrados e manter os endereços que não foram
encontrados em campo.
(E) somente informar ao Agente Censitário Supervisor
(ACS) sobre o fato, uma vez que, a inclusão de novos
endereços não é atribuição do Recenseador.

Questão 29
Em relação ao Censo Demográfico realizado pelo IBGE, é
correto afirmar que:
(A) é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da
população nos municípios e localidades.
(B) a última coleta do Censo Demográfico no Brasil ocorreu
no ano de 2000.
(C) é a operação realizada a cada 5 anos para contar a
população e obter informações sobre as principais
características dos habitantes e de seus domicílios.
(D) os dados do IBGE não podem ser utilizados para a
definição de políticas públicas em nível municipal.
(E) dados sobre a distribuição territorial no país e a
evolução de seu quantitativo ao longo do tempo não
são coletados pelo Censo Demográfico IBGE.
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Questão 30

Questão 33

“Trecho geralmente retangular de uma área urbana ou
aglomerado rural, delimitado por elementos como: ruas,
estradas, estradas de ferro, cursos d’água ou encostas,
podendo apresentar-se de forma irregular, em alguns
locais é chamada de quarteirão”. Este conceito se refere
à/ao:

A data de referência para o Teste de Homologação é:

(A) face.
(B) quadra.
(C) logradouro.
(D) bairro.
(E) loteamento.

Questão 31
“Setor Censitário que abrange baixa quantidade de
domicílios, ou onde não foi identificada a presença de
domicílios”.
A definição acima se refere a qual tipo de Setor Censitário?
(A) Agrupamento Indígena
(B) Aglomerado Subnormal
(C) Não especial
(D) Alojamento /Acampamento
(E) Setor com Baixo Patamar Domiciliar

(A) o dia 31 de agosto de 2019, à meia-noite.
(B) a meia-noite de 31 de março para 1º de abril de 2020.
(C) a meia-noite do dia 31 de agosto de 2019 para o dia 1º
de setembro de 2019.
(D) a meia-noite do dia 31 de dezembro de 2019 para o dia
1º de janeiro de 2020.
(E) o dia 15 de maio de 2020, à meia-noite.

Questão 34
As alternativas abaixo referem-se ao trabalho e às
características do recenseador, EXCETO a alternativa:
(A) está em contato direto com o público, ele representa o
IBGE para a sociedade.
(B) é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados
por meio de entrevistas com os moradores.
(C) é a peça-chave do Censo.
(D) é o elo entre aqueles que coletam as informações e
aqueles que gerenciam o Posto de Coleta.
(E) seu trabalho consiste em obter as informações junto
aos moradores de uma determinada área, nos locais
onde residem.

Questão 35
Questão 32
Para fins de coleta, o IBGE identifica as estruturas
territoriais por meio dos Setores Censitários. Qual Setor
Censitário é caracterizado pela forma de ocupação ilegal
de terrenos de propriedade alheia (públicos ou privados)
para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral,
caracterizados por um padrão urbanístico irregular, por
carência de serviços públicos essenciais e pela localização
em áreas restritas à ocupação?
(A) Quartel e Base Militar
(B) Alojamento / Acampamento
(C) Aglomerado Subnormal
(D) Setor com Baixo Patamar Domiciliar
(E) Agrovila do PA (Projeto de Assentamento)

RECENSEADOR

Sobre o Posto de Coleta, é correto o que se afirma em:
(A) o Posto de Coleta é o local de trabalho criado
permanentemente pelo IBGE para dar suporte à
operação censitária.
(B) durante o seu trabalho de coleta de dados, o
Recenseador ficará lotado em um local móvel,
chamado de Posto de Coleta, sob responsabilidade do
IBGE.
(C) no Posto de Coleta, reúne-se a equipe encarregada do
gerenciamento e da coleta de dados de uma
determinada área.
(D) posto de Coleta é o local de trabalho do recenseador,
onde realizará a coleta de dados.
(E) posto de Coleta é a representação gráfica do setor
censitário.
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Questão 36

Questão 38

Sempre que necessário, o Recenseador deverá comparecer
ao Posto de Coleta para que o Supervisor possa avaliar o
seu trabalho e corrigir possíveis falhas. Nos casos em que o
supervisar indicar a necessidade de corrigir algum dado
coletado, o que deve ser feito?

O Dispositivo Móvel de Coleta (DMC) é o equipamento
para registro e armazenamento das informações coletadas
em campo. Neste dispositivo é possível acessar:

(A) O Supervisor irá a campo sozinho para corrigir a falha
do Recenseador
(B) O Supervisor deverá convidar o Recenseador para
juntos irem a campo corrigir a falha
(C) O Supervisor comunicará à falha ao Agente Censitário
Municipal (ACM) e este irá a campo corrigir a falha
(D) O Supervisor deverá apenas comunicar a falha ao
Agente Censitário Municipal (ACM) não sendo
necessário o retorna a campo
(E) O Recenseador deverá retornar a campo para corrigir a
falha

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

mapa do setor censitário (digital);
manual do recenseador;
manual de entrevista;
mapa do setor censitário (papel) ;
questionários (básico e amostra);
lista de endereço;
crachá do recenseador.

Estão corretos os itens:

Questão 37

(A) II, III, V, VI, apenas.
(B) I, II, IV, V, VII, apenas.
(C) I, III, IV, V, VI, VII, apenas.
(D) I, II, III, V, VI, apenas.
(E) I, II, III, IV, V, VI, VII.

Com relação ao Manual do Recenseador e ao Manual de
Entrevista, é correto afirmar que:

Questão 39

(A) reúnem os conceitos, as definições, os procedimentos e
as orientações necessárias ao desempenho de suas
atividades e ao registro das informações.
(B) são representações gráficas da área a ser recenseada.
(C) são os equipamentos para registro e armazenamento
das informações coletadas em campo.
(D) são compostos por endereços trabalhados no setor
censitário em pesquisas anteriores.
(E) são instrumentos que não podem ser consultados em
campo, uma vez que ficam guardados no Posto de
Coleta.

RECENSEADOR

É de suma importância que o Recenseador apresente uma
postura de trabalho adequada e use sempre o crachá de
identificação. O crachá é o documento que credencia o
funcionário a realizar a pesquisa para o IBGE. Sobre os
itens presentes no crachá, é correto afirmar que é
composto por:
(A) foto do Agente Censitário Supervisor daquele
Recenseador, QR Code para confirmar os dados do
recenseador diretamente do site do IBGE e Dados do
Agente Censitário Supervisor.
(B) foto do recenseador, QR Code para confirmar os dados
do entrevistado diretamente do site do IBGE e Dados
do Agente Censitário Municipal.
(C) foto do recenseador, QR Code para confirmar os dados
do recenseador diretamente do site do IBGE e Agente
Censitário Supervisor daquele Recenseador.
(D) foto do Agente Censitário Municipal, QR Code para
confirmar os dados do entrevistado diretamente do
site do IBGE e Dados do Agente Censitário Municipal.
(E) foto do recenseador, QR Code para confirmar os dados
do recenseador diretamente do site do IBGE e Dados
do recenseador.
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Questão 40

Questão 42

João é Recenseador do Teste de Homologação de
Equipamentos e Sistemas do Censo Demográfico 2020.
Para evitar a perda de informações coletadas, ele precisa
tomar alguns cuidados como:

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

I.
II.
III.
IV.

V.

transmitir as informações sempre que possível;
evitar quedas e contato com água e umidade;
zelar pelo correto registro das informações;
fazer cópias de segurança (backups) regularmente
encaminhando as informações para amigos e
familiares;
adotar cuidados básicos à circular pelos setores
censitários com o DMC, preservando a segurança de
si, dos dados coletados e do próprio equipamento.

(A) em seu verso, conste a descrição de seus limites.
(B) é exibido por meio de uma imagem, obtida por
satélites, da área do setor e das áreas que o rodeiam.
(C) é uma representação gráfica (em papel) da área a ser
recenseada.
(D) é a representação do setor que ganha elementos
adicionais que facilitam a identificação de sua área.
(E) é o ponto de encontro dos Supervisores e
Recenseadores durante as operações do Censo 2020.

Questão 43
Quais itens representam os cuidados corretos a serem
adotados pelo Recenseador João?
(A) I e II, apenas.
(B) II e V, apenas.
(C) I, II, III e V, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II e IV, apenas.

Questão 41
A abordagem correta do Recenseador contribui para uma
resposta mais rápida e diminui a possibilidade de recusa do
informante em prestar as informações. Neste sentido, é
fundamental que o Recenseador consiga construir uma
relação de parceria com o informante. Qual das condutas
abaixo corresponde a uma postura adequada do
Recenseador?
(A) O Recenseador deve ler cada uma das perguntas,
interpretá-las e, após sua compreensão, deve fazer a
pergunta ao informante
(B) Quando necessário, é essencial que o Recenseador,
aborde temas delicados como política e religião
emitindo sempre sua opinião
(C) O Recenseador deve sempre utilizar gírias para que o
informante o compreenda melhor
(D) O Recenseador deve desviar-se de afirmações
polêmicas e manter o foco na coleta de dados
(E) Sempre que possível deve fazer comentários adicionais
as perguntas contidas no DMC

RECENSEADOR

A abordagem aos moradores é um momento delicado da
coleta de dados, e é também o momento em que o
informante faz o seu primeiro “julgamento” do
Recenseador. Neste primeiro contato, o Recenseador deve
EVITAR:
(A) demonstrar profissionalismo e credibilidade.
(B) ser objetivo, falar brevemente o que deseja.
(C) cumprimentar o informante e identificar-se,
demonstrando que ele é uma pessoa credenciada e
treinada para realizar a coleta pelo IBGE.
(D) falar corretamente, evitando cometer erros de
português ou usar gírias e palavras inadequadas.
(E) demostrar autoridade em relação ao informante.

Questão 44
Em caso de resistência à prestação de informações ao
IBGE, é necessário que o Recenseador consiga apresentar
argumentos convincentes ao informante relutante. São
exemplos desses argumentos, EXCETO:
(A) explicar para o informante que os dados do Censo são
uma importante fonte de estatística entregue a toda a
sociedade.
(B) explicar para o informante que os dados também são
importantes para o próprio IBGE, que elabora
estimativas úteis para a melhoria do País.
(C) esclarecer que o sigilo das informações é garantido por
lei e que, além disso, os dados da pesquisa são
divulgados de forma agregada.
(D) deixar claro para o informante que, persistindo sua
recusa em responder o questionário, será aberto um
Boletim de Ocorrência.
(E) explicar ao informante que IBGE divulga apenas o valor
total por setor censitário, nunca por domicílio. Por isso,
em hipótese alguma, o sigilo dos dados individualizados
será desrespeitado.
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Questão 45

Questão 47

Não será considerada moradora no domicílio de origem,
mas sim no local onde se encontrava, ainda que a ausência
seja inferior a 12 meses, a pessoa que:

A segurança das informações é um aspecto que deve ser
demonstrado nas atitudes do Recenseador, com o qual
possui deveres e responsabilidades junto ao IBGE. Sobre o
sigilo das informações, é correto afirmar que:

(A) tenha sido condenada com sentença definitiva
declarada.
(B) esteja com internação temporária em hospital ou
estabelecimento similar.
(C) internada em estabelecimento de ensino ou
hospedagem em outro domicílio, pensionato, república
de estudantes, visando facilitar a frequência à escola
durante o ano letivo.
(D) embarcada a serviço (militares, petroleiros).
(E) afastado de sua comunidade tradicional por motivo de
caça, pesca, extração vegetal, trabalho na roça,
participação em festas ou rituais.

(A) o informante deve ser avisado de que as informações
só poderão ser utilizadas para fins estatísticos.
(B) diferente das pesquisas oficias do IBGE as informações
obtidas pelo Teste de Homologação não são sigilosas.
(C) caso seja necessário o IBGE pode divulgar os dados que
permitem identificar o informante como nomes,
telefones, etc.
(D) a violação do sigilo por servidores, agentes de pesquisa
e Recenseadores do IBGE não está sujeita a punição.
(E) de acordo com a necessidade de cada governo o IBGE
pode disponibilizar para divulgação os dados
individualizados de cada domicílio.

Questão 46
Com base na apostila de “Estudo dos conhecimentos
técnicos a serem aplicados no Teste de Homologação de
Equipamentos e Sistemas do Censo Demográfico 2020”, é
correto afirmar que:
(A) o Questionário 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.
(B) os quesitos do Questionário Amostra serão aplicados a
todos os domicílios.
(C) o Questionário Amostra é respondido por uma parte da
população, selecionada pelo Recenseador por meio de
cálculos elaborados por ele.
(D) o Questionário Amostra é respondido por uma parte da
população, selecionada de forma aleatória por meio de
cálculos específicos formando uma amostra estatística.
(E) o Questionário Básico é respondido por uma parte da
população, selecionada de forma aleatória por meio de
cálculos específicos.

RECENSEADOR

Questão 48
O domicílio só será caracterizado corretamente quando
forem atendidas, simultaneamente as condições de:
(A) independência e interdependência.
(B) dependência e separação.
(C) separação e independência.
(D) dependência e moradia.
(E) interdependência e separação.

Questão 49
A Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios é um
levantamento de informações realizado por observação
em momento anterior ao da coleta do Teste de
Homologação. Busca coletar dados de infraestrutura
urbanística fornecendo insumos para melhorar a qualidade
da cobertura da coleta do Censo 2020.
Quem é o responsável por realizar esta pesquisa?
(A) Agente Censitário Municipal (ACM)
(B) Coordenadores do Censo
(C) Coordenadores de Área
(D) Agente Censitária Supervisor (ACS)
(E) Coordenadores Censitários de Subárea (CCS)
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Questão 50
As coordenadas geográficas são um importante recurso
para o trabalho nos Setores Censitário. Por meio dos
valores “latitude” e “longitude” consegue identificar
qualquer ponto na superfície da terra. Os valores de
latitude e longitude podem ser obtidos através de um
receptor de sinais de satélites, que se encontra integrado
ao DMC. Qual alternativa refere-se a longitude?
(A) É o afastamento, medido em graus, da linha do
Equador até um ponto qualquer da superfície terrestre
(B) Ela vai de 0° a 90° e pode ser Norte ou Sul
(C) Ela vai de 180° a 360° e pode ser Leste ou Oeste
(D) Ela vai de 0° a 180° e pode ser Norte ou Sul
(E) É o afastamento, medido em graus, do meridiano de
Greenwich até um ponto qualquer da superfície
terrestre

RECENSEADOR
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