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Informações importantes

50 páginas com 110 questões gabaritadas

Fiz uma coletânea das questões que caíram nos concursos do IBGE de 2017, 2019 e 2020. 

Tenho uma página em meus blogs onde coloco todos os e-books gratuitos e disponibilizo apostilas e
cursos online com preços imperdíveis. Não esqueça de dar uma olhada nos links abaixo:

https://www.metodoconcursos.com.br/2020/11/apostilas-e-cursos-online.html

https://materiasparaconcursos.com.br/apostilas/

Tenho também uma playlist como mais de 55 vídeos para o concurso do IBGE 2021 e atualizo 
quase todos os dias um vídeo novo. 

Link playlist IBGE 2021:

 https://www.youtube.com/playlist?list=PL-semAO9myyvNbhmHHg7v2mNPUvB52k2h 

Tenho também em meu blog Método concursos, uma página onde atualizo todas as segundas-feiras 
os concursos abertos no Brasil. Não deixe de conferir no link abaixo:

https://www.metodoconcursos.com.br/2020/11/concursos-abertos-no-brasil.html

Informações sobre o concurso:

RECENSEADOR
Inscrições: 23/02/2021 até 19/03/2021
Vagas: 181.898 (Quadro de vagas/ quantidade por município)
EDITAL
APOSTILA GRATUITA: Estudo dos Conhecimentos Técnicos (Oferecida pelo próprio IBGE)
Esta Apostila também está disponível em Curso EAD on-line no site 
https://censo2021.ibge.gov.br/sobre/treinamento21.html).
Código de Ética IBGE
Diagramação atualizada do Código de ética do IBGE
Divulgação dos locais das provas: 16/04/2021
Data da prova: 25/04/2021
Resultado final: 07/05/2021

Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário 
Supervisor (ACS).

https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_RECENSEADOR/arquivos/CDIGO_DE_TICA___IBGE.PDF
https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_RECENSEADOR/arquivos/CDIGO_DE_TICA_IBGE.PDF
https://censo2021.ibge.gov.br/cursos-c21/treinamento-pss/index.html
https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_RECENSEADOR/arquivos/APOSTILA_ESTUDOS_DOS_CONHECIMENTOS_TCNICOS.PDF
https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_RECENSEADOR/arquivos/ED_2_IBGE_21_RECENSEADOR_ABERTURA.PDF
https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_RECENSEADOR/arquivos/ANEXO_I_QUADRO_CD_RECENSEADOR_DISTRIBUICAO_VAGAS.PDF
https://www.metodoconcursos.com.br/2020/11/concursos-abertos-no-brasil.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-semAO9myyvNbhmHHg7v2mNPUvB52k2h
https://materiasparaconcursos.com.br/apostilas/
https://www.metodoconcursos.com.br/2020/11/apostilas-e-cursos-online.html


Inscrições: 19/02/2021 até 15/03/2021
Vagas: 22.409 (Quadro de vagas/ quantidade por município)
Remuneração: Até R$ 2.100,00
EDITAL
APOSTILA GRATUITA: Estudo dos Conhecimentos Técnicos (Oferecida pelo próprio IBGE)
Esta Apostila também está disponível em Curso EAD on-line no site 
https://censo2021.ibge.gov.br/sobre/treinamento21.html).
Divulgação dos locais das provas: 09/04/2021
Data da prova: 18/04/2021
Resultado final: 03/05/2021

Coloquei mais um bônus que é um e-book gratuito com dicas para você acertar 90% das questões 
de concursos:

LINK PARA DOWNLOAD: E-book gratuito: 6-passos-para-voce-acertar-90-das-questoes-de-
concursos/ 

Para finalizar, veja também os links com dicas que tenho certeza te ajudar a passar em um concurso 
público.

Bons estudos e torcerei para que este e-book seja um grande material de apoio e ajude você a passar
em um concurso público.

https://materiasparaconcursos.com.br/2020/06/24/e-book-gratuito-6-passos-para-voce-acertar-90-das-questoes-de-concursos/
https://materiasparaconcursos.com.br/2020/06/24/e-book-gratuito-6-passos-para-voce-acertar-90-das-questoes-de-concursos/
https://censo2021.ibge.gov.br/sobre/treinamento21.html).
https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_AGENTE/arquivos/APOSTILA_ESTUDOS_DOS_CONHECIMENTOS_TCNICOS.PDF
https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_AGENTE/arquivos/ED_1_IBGE_21_ACM_ACS_ABERTURA.PDF
https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_AGENTE/arquivos/ANEXO_I_QUADRO_CD_ACM_ACS_DISTRIBUICAO_VAGAS.PDF
https://www.youtube.com/c/materiasparaconcursos?sub_confirmation=1


LINKS INTERESSANTES COM DICAS PARA PASSAR 
EM UM CONCURSO PÚBLICO

10 DICAS DE COMO ESTUDAR E APRENDER

10 DICAS PARA PASSAR EM UM CONCURSO PÚBLICO
10 ERROS COMUNS QUE OS CONCURSEIROS DEVEM EVITAR
COMO ESTUDAR COM SONO
COMO ESTUDAR NA RETA FINAL DO CONCURSO
ESTUDAR OUVINDO MÚSICA, AJUDA OU ATRAPALHA?
Qual estudar primeiro, direito administrativo ou direito constitucional
TRABALHAR, ESTUDAR E PASSAR EM UM CONCURSO
VALE A PENA COMPRAR UMA APOSTILA?

Siga nossas redes sociais:

youtube.com/c/materiasparaconcursos                     instagram.com/materiasparaconcursos

facebook.com/materiasparaconcursos            br.pinterest.com/materiasparaconcursos 

twitter.com/materiasparacon                                    Blogs oficiais

                                                                                centraldefavoritos.com.br

        

                                                                           materiasparaconcursos.com.br

https://materiasparaconcursos.com.br/
https://centraldefavoritos.com.br/
https://twitter.com/materiasparacon
https://br.pinterest.com/materiasparaconcursos/
https://www.facebook.com/materiasparaconcursos
https://www.instagram.com/materiasparaconcursos/
https://www.youtube.com/c/materiasparaconcursos
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/06/17/vale-a-pena-comprar-uma-apostila/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/04/05/trabalhar-estudar-e-passar-em-um-concurso/
https://materiasparaconcursos.com.br/2020/12/15/qual-estudar-primeiro-direito-administrativo-ou-direito-constitucional/
https://materiasparaconcursos.com.br/2020/12/01/estudar-ouvindo-musica-ajuda-ou-atrapalha/
http://materiasparaconcursos.com.br/2018/07/16/como-estudar-na-reta-final-do-concurso/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/07/26/como-estudar-com-sono/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/07/17/10-erros-comuns-dos-concurseiros/
http://materiasparaconcursos.com.br/2018/07/05/10-dicas-para-passar-em-um-concurso-publico/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/08/16/como-estudar-e-aprender-10-dicas/


ATENÇÃO: Mantive a numeração da questão da prova

Questões recenseador – Conhecimentos Técnicos 2020

QUESTÃO 26 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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. o total da população do País por sexo e faixa etária, e como está distribuída no Território 
Nacional.
II. a estimativa de brasileiros que vivem fora do País.
III. o tipo de habitação em que vive a população do País.
IV. as condições de trabalho e o rendimento da população. V. 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.



QUESTÃO 28 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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.

QUESTÃO 30 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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



QUESTÃO 31 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

“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

QUESTÃO 32 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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)

QUESTÃO 33 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

A data de referência para o Teste de Homologação é:

(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 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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.

QUESTÃO 36 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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?

(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



QUESTÃO 37 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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

(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.

QUESTÃO 38 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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

I. mapa do setor censitário (digital);
II. manual do recenseador;
III. manual de entrevista;
IV. mapa do setor censitário (papel);
V. questionários (básico e amostra);
VI. lista de endereço;
VII. crachá do recenseador.

Estão corretos os itens:

(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.

QUESTÃO 39 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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.



QUESTÃO 40 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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:

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

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 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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 

QUESTÃO 42 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE) 

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

(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 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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.

QUESTÃO 45 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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) 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.



QUESTÃO 46 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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.

QUESTÃO 47 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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) 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 48 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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)

QUESTÃO 50 (IBGE-2020 – RECENSEADOR – IBADE)

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 a
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Questões Recenseador – Conhecimentos Técnicos 2019

QUESTÃO 26 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

Entre as principais pesquisas feitas pelo IBGE, encontra-se o Censo Demográfico, que é a operação 
realizada a cada:

(A) 15 anos.
(B) 10 anos. 
(C) 5 anos.
(D) 20 anos.
(E) 2 anos.

QUESTÃO 27 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

A imagem abaixo exemplifica um:

(A) distrito. 
(B) posto de Coleta. 
(C) subdistrito.
(D) setor Censitário.
(E) município.



QUESTÃO 28 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

Qual o instrumento que reúne os conceitos, as definições, os procedimentos e as orientações 
necessárias ao desempenho das atividades de um recenseador e ao registro das informações?

(A) Dispositivo Móvel de Coleta (DMC) 
(B) Mapa do setor censitário (em papel) 
(C) Manual do Recenseador
(D) Mapa do setor censitário digital
(E) Questionário básico

QUESTÃO 29 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

Maria e Joana são recenseadoras. Maria perguntou a Joana se seu filho José poderia usar, no seu 
trabalho de escola, alguns dados da pesquisa realizada no censo demográfico, como nomes e 
endereços dos informantes. Joana deverá responder que:

(A) sim, pois os dados podem ser usados para fins educacionais. 
(B) não, pois as informações têm caráter sigiloso e usadas exclusivamente para fins estatísticos. 
(C) sim, pois não há nenhuma previsão legal sobre sigilo das informações.
(D) não, pois os outros pais podem não gostar da divulgação dos seus nomes e reclamarem com o 
Diretor da escola.
(E) sim, pois a violação do sigilo por recenseadores do IBGE não está sujeita a qualquer punição.

QUESTÃO 30 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

A data de referência para o Censo Experimental 2019 é o dia:

(A) 31 de outubro de 2019. 
(B) 23 de setembro de 2019. 
(C) 01 de agosto de 2019.
(D) 22 de novembro de 2019.
(E) 31 de agosto de 2019. 

QUESTÃO 31 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

Cômodo é todo compartimento coberto por um teto, limitado por paredes e que seja parte integrante
do domicílio. Com base nesse conceito, considera(m)-se cômodo(s):

(A) garagem 
(B) varandas abertas 
(C) mezanino
(D) banheiro
(E) cozinha americana



QUESTÃO 32 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

O Recenseador José, durante seu trabalho de campo, encontrou um trecho retangular de uma área 
urbana, delimitado por uma estrada de ferro.

A partir de seus conhecimentos adquiridos no IBGE, José identificou aquele trecho como um (a):

(A) Face 
(B) Logradouro 
(C) Quadra
(D) Loteamento
(E) Posto de Coleta

QUESTÃO 33 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

Cada Setor Censitário recebe uma classificação de acordo com suas características geográficas. 
Deste modo, estabeleça a correta correspondência da coluna I com a coluna II.

Coluna I

1. Área urbana de alta densidade de edificações
2. Área urbana de baixa densidade de edificações
3. Núcleo Urbano
4. Aglomerado rural
5. Área rural (exclusive aglomerado)

Coluna II

( ) Área urbana com baixa densidade de edificações, processos de expansão urbana, áreas verdes 
desabitadas, entre outras
( ) Área de uso rural caracterizada pela dispersão de domicílios e pela presença usual de 
estabelecimentos agropecuários.
(  ) Aglomerações urbanas separadas das cidades e vilas em menos de 1km ou que, superando essa 
distância, apresentem características urbanas (loteamento, conjuntos habitacionais e condomínios).
(  ) Área urbana com alta densidade de edificações.
(  ) Caracterizam-se pelo caráter aglomerado de domicílios, normalmente distantes entre si não mais
que 50 m, e separados da franja das cidades e vilas em mais de 1 km, com a exceção aplicada aos 
núcleos urbanos.

(A) 3, 4, 2, 1, 5 
(B) 5, 2, 3, 1, 4 
(C) 2, 5, 4, 1, 3
(D) 2, 3, 5, 4, 1
(E) 2, 5, 3, 1, 4



QUESTÃO 34 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

Antônia, ao trabalhar como recenseadora, percebeu que um questionário tinha menor número de 
quesitos, em que seriam registradas as características do domicílio e de seus moradores na data de 
referência.

Diante dessa observação, responda a qual questionário se refere e se deverá aplicar os quesitos 
desse questionário a todos os domicílios:

(A) Básico e sim. 
(B) Da Amostra e não. 
(C) Primário e sim
(D) Da Amostra e sim.
(E) Básico e não.

QUESTÃO 35 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

Quais são os dois instrumentos de trabalho disponíveis, durante a coleta de dados, ao recenseador?

(A) Lista prévia de endereços e o Questionário Básico.
(B) Mapa do Setor Censitário (em papel) e a lista prévia de endereços. 
(C) Mapa do Setor Censitário (em papel) e o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC).
(D) Dispositivo Móvel de Coleta (DMC) e o Questionário Básico.
(E) Mapa do Setor Censitário (digital) e o Questionário da Amostra.

QUESTÃO 36 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

Quem exercerá as tarefas de supervisão da operação censitária, com atenção às questões técnicas e 
de informática, exercendo, quando necessário, tarefas administrativas, como renovação de contratos
e avaliação de recenseadores?

(A) Coordenador do senso 
(B) Agente Censitário Supervisor 
(C) Coordenador de área
(D) Agente Censitário Municipal
(E) Coordenador Censitário de Subárea



QUESTÃO 37 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

Em caso de resistência à prestação de informações ao IBGE, é necessário que o Recenseador 
consiga apresentar argumentos convincentes ao informante relutante. Entretanto, se mesmo assim a 
recusa persistir, o que o Recenseador deve fazer?

(A) Retornar no dia seguinte à residência do informante que se recusou a prestar informações para 
uma nova tentativa. 
(B) Solicitar apoio policial para exigir que o informante preste as informações necessárias. 
(C) Multar o informante por recusa de atendimento.
(D) Comunicar a recusa ao Supervisor para receber novas orientações.
(E) Solicitar ao supervisor que abra um processo administrativo para avaliar a conduta do 
informante.

QUESTÃO 38 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

A abordagem aos moradores é um momento crítico da coleta, onde o informante faz um primeiro 
“julgamento” do Recenseador. Portanto, o recenseador NÃO deve:

(A) Vestir-se de forma adequada e discreta, e estar sempre portando o crachá de identificação. 
(B) Ser objetivo e falar brevemente o que deseja. 
(C) Cumprimentar o informante, demonstrando que é uma pessoa credenciada e treinada para 
realizar a coleta pelo IBGE.
(D) Demonstrar profissionalismo e credibilidade.
(E) Falar informalmente, com o uso de gírias, para que o informante fique mais à vontade.

QUESTÃO 39 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

Joana, Antônia, José, Maria e Hugo dividem uma casa. Joana e Antônia moram no térreo e cada 
uma com seu quarto. José e Maria são casados e moram no segundo andar da casa, cujo acesso se 
dá de maneira independente. Hugo mora no porão desta casa, por onde se chega através da sala de 
estar de Joana e Antônia.

Quantos domicílios existem na situação acima narrada?

(A) 1 
(B) 2 
(C) 3
(D) 4
(E) 5



QUESTÃO 40 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

As coordenadas geográficas consistem 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.

Assinale a alternativa correta acerca de latitude:

(A) é o afastamento, medido em graus, da linha do Equador até um ponto qualquer da superfície 
terrestre. 
(B) ela vai de 0° a 180° e pode ser Norte ou Sul. 
(C) é o afastamento, medido em graus, do meridiano de Greenwich até um ponto qualquer da 
superfície terrestre.
(D) ela vai de 0° a 90° e pode ser Leste ou Oeste.
(E) é o afastamento, medido em graus, da linha do trópico de capricórnio até um ponto qualquer da 
superfície terrestre.

QUESTÃO 41 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

O crachá é o documento que credencia o funcionário a realizar a pesquisa para o IBGE. Analise a 
imagem a seguir e assinale a alternativa correta referente aos itens do crachá:

(A) 3 - QRcode para confirmar os dados do recenseador diretamente do site do IBGE. 
(B) 1 - foto do Agente Censitário Supervisor daquele Recenseador. 
(C) 1 - foto do Recenseador.
(D) 2 - QRcode para confirmar os dados do informante diretamente do site do IBGE.
(E) 2 - dados do Recenseador.



QUESTÃO 42 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

O bom desempenho do trabalho do recenseador está associado ao domínio dos conceitos e dos 
procedimentos que serão utilizados no Censo, entretanto caso venha a encontrar alguma dificuldade,
o recenseador deverá se reportar ao:

(A) Agente Censitário Municipal. 
(B) Coordenador do Censo. 
(C) Agente Comunitário.
(D) Agente Censitário Supervisor.
(E) Coordenador Censitário de Subárea.

QUESTÃO 43 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

A remuneração mensal do recenseador será por produção, e por conta disso é de suma importância 
que cada um tenha conhecimento sobre os conceitos de remuneração, bem como os descontos mais 
comuns que costumam ocorrer.

Desta forma, o ganho total do recenseador (produção + salário-família, quando houver) refere-se à 
(aos, à):

(A) remuneração líquida. 
(B) proventos. 
(C) remuneração por rescisão.
(D) subsídios.
(E) remuneração bruta.

QUESTÃO 44 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

Quem é o recenseador?

(A) É o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de entrevistas com os 
moradores, aquele que está em contato direto com o público 
(B) É o responsável por distribuir tarefas e pelos equipamentos de coleta, assim como por 
acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos e cobrar o cumprimento das normas estabelecidas 
pelo IBGE 
(C) É o elo entre aqueles que coletam as informações e aqueles que gerenciam o Posto de Coleta, ou
seja, é a peça chave do censo demográfico
(D) É o responsável por exercer as tarefas de supervisão da operação censitária, com atenção às 
questões técnicas e de informática
(E) É o responsável por fornecerá as informações, o material necessário, instrumentos de trabalho e 
prestar orientação técnica e assistência permanente durante o período de realização da coleta de 
dados



QUESTÃO 45 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

O morador é a pessoa que, na data de referência, residia habitualmente no domicílio. Assim, é 
considerado morador o indivíduo que permanece na condição de morador mesmo que esteja ausente
do domicílio (a sua residência habitual) por um período que não ultrapasse a:

(A) 3 meses. 
(B) 1 ano. 
(C) 8 meses.
(D) 2 anos.
(E) 6 meses.

QUESTÃO 46 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

Maria, recenseadora, ao chegar à residência de João, sabendo que para que seja feita uma 
abordagem correta, deve explicar para o informante, de forma clara e segura, a importância do 
Censo Demográfico 2020 para o País. Para tanto, ela informou que:

I - O XIII Censo Demográfico será um “retrato de corpo inteiro” do País com o levantamento do 
perfil da população e das características de seus domicílios. 
II – A partir da conclusão do censo, 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.
III – o Censo Demográfico é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos 
municípios e localidades e o último aconteceu em 2015.

Estão corretos os itens:

(A) I, somente. 
(B) I e III. 
(C) II e III.
(D) I, II e III.
(E) I e II.

QUESTÃO 47 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

Qual a importância do Manual do Recenseador?

(A) Porque é fundamental para a localização do Recenseador em campo e para o trabalho de coleta. 
(B) Pois exibe o Mapa do setor por meio de uma imagem, obtida por satélites, da área do setor e das
áreas que o rodeiam. 
(C) Porque é usado como recurso instrucional durante seu treinamento, além de fonte de consulta 
para o seu trabalho de coleta de dados.
(D) Para registro e armazenamento das informações coletadas em campo.
(E) Porque é a principal ferramenta de trabalho no cotidiano do Recenseador.



QUESTÃO 48 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

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

A qual tipo de Setor Censitário a definição acima se refere?

(A) Convento / Hospital 
(B) Agrovila do PA (Projeto de Assentamento) 
(C) Aglomerado Subnormal
(D) Agrupamento Quilombola
(E) Setor com Baixo Patamar Domiciliar

QUESTÃO 49 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

NÃO é considerado como componente do endereço:

(A) quadra. 
(B) complemento. 
(C) coordenadas geográficas.
(D) número.
(E) Logradouro.

QUESTÃO 50 (IBGE-2019 – RECENSEADOR – IBADE)

Para definir e caracterizar corretamente a existência de um ou mais domicílios em uma mesma 
propriedade ou terreno, é essencial o estabelecimento dos seguintes critérios:

(A) Impessoalidade e Independência. 
(B) Determinação e Separação. 
(C) Unidade e Impessoalidade.
(D) Separação e Independência.
(E) Unidade e Interdependência. 
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Questões Recenseador – Conhecimentos Técnicos 2017

QUESTÃO 31 (IBGE-2017 – RECENSEADOR – FGV)

Observe a figura a seguir, que ilustra um recenseador e o material de trabalho a ser utilizado no 
Censo Agropecuário 2017.

O material de trabalho utilizado pelo recenseador de uso obrigatório é o: 

(A) Crachá; 
(B) Dispositivo Móvel de Coleta; 
(C) Manual do Recenseador;
(D) Mapa e Descrição do Setor;
(E) Questionário Digital da Coleta.

QUESTÃO 32 (IBGE-2017 – RECENSEADOR – FGV)

No Censo Agropecuário 2017, é correto afirmar que o recenseador: 

(A) é contratado permanentemente pelo IBGE para a realização de diversos censos; 
(B) recebe o material e as informações necessárias à execução do seu trabalho de um estatístico; 
(C) é a pessoa selecionada e treinada pelo IBGE para coletar os dados necessários à realização da 
pesquisa;
(D) recebe uma remuneração fixa de acordo com o número de unidades coletadas;
(E) está sob a supervisão do Administrador do estabelecimento recenseado fora do seu Setor 
Censitário.



QUESTÃO 33 (IBGE-2017 – RECENSEADOR – FGV)

Paulo é um recenseador que passa por diversas situações no seu dia a dia e precisa saber como agir. 
Paulo age corretamente quando: 

(A) volta do trabalho, encontra um amigo e durante a conversa comenta sobre os dados coletados de
um estabelecimento que visitou para verificar se estão corretos; 
(B) pede ajuda à irmã para corrigir e complementar as informações dos questionários, pois são 
muitos; 
(C) acha que há uma oportunidade de trabalho em um estabelecimento que visitou e, ao chegar em 
casa, mostra os dados ao seu primo que está desempregado;
(D) sua mãe quer saber como foram as visitas aos estabelecimentos e Paulo diz que as informações 
são sigilosas;
(E) verifica com sua namorada a existência de alguma pendência nos questionários, para adiantarem
o trabalho e poderem ir ao cinema.

QUESTÃO 34 (IBGE-2017 – RECENSEADOR – FGV)

Paulo e Joana são recenseadores. Durante uma conversa, surgiu uma dúvida a respeito da seguinte 
definição:

Para sanar a dúvida, Paulo e Joana verificaram que a definição descreve quem é o: 

(A) Administrador; 
(B) Coordenador; 
(C) Gerente;
(D) Produtor;
(E) Supervisor.



QUESTÃO 35 (IBGE-2017 – RECENSEADOR – FGV)

Paulo verificou que, no material recebido para o trabalho de recenseador, há um Dispositivo Móvel 
de Coleta (DMC) semelhante ao desenho esquemático a seguir.

O DMC é um computador de mão que estará habilitado a: 

(A) identificar o recenseador como representante oficial do IBGE;  
(B) registrar, armazenar e transmitir os dados coletados para o Banco de Dados do IBGE; 
(C) treinar e orientar o recenseador no desempenho de sua função;
(D) registrar as informações sobre os estabelecimentos agropecuários, descrevendo seus limites;
(E) orientar o recenseador no setor de trabalho, mostrando graficamente a área a ser recenseada.

QUESTÃO 36 (IBGE-2017 – RECENSEADOR – FGV)

Posto de Coleta é o local de trabalho: 

(A) onde se reúne a equipe encarregada do gerenciamento e da supervisão da coleta de dados em 
uma determinada área; 
(B) criado pelo Governo com o objetivo de reunir as equipes dos censitários para analisar os dados 
da coleta; 
(C) onde é feita a divulgação das unidades que serão recenseadas, podendo ser urbanas ou rurais;
(D) utilizado pelos recenseadores para guardar o seu material de trabalho diário;
(E) definido pelo IBGE onde a população pode ter acesso aos dados coletados.

QUESTÃO 37 (IBGE-2017 – RECENSEADOR – FGV)

O Brasil está dividido em Unidades Territoriais. Para estudos estatísticos, o IBGE subdivide as 
Unidades em áreas menores denominadas Setor Censitário. Analise as informações a respeito de 
Setor Censitário. 

I. É o local de trabalho onde se reúne a equipe de técnicos administrativos para resolver as 
pendências de um determinado setor.
II. É representado graficamente por um mapa.
III. É o território de trabalho onde se localizam os estabelecimentos que serão visitados pelo 
recenseador.

Está correto o que se afirma em: 

(A) somente I;
(B) somente II; 
(C) somente III;
(D) somente II e III;
(E) I, II e III.



QUESTÃO 38 (IBGE-2017 – RECENSEADOR – FGV)

Os dados coletados referentes ao período de referência são os relativos: 

(A) ao pessoal ocupado; 
(B) às máquinas; 
(C) aos movimentos de animais;
(D) às áreas que compõem o estabelecimento;
(E) aos efetivos de animais.

QUESTÃO 39 (IBGE-2017 – RECENSEADOR – FGV) 

As informações a serem coletadas nos questionários digitais devem ter um marco no tempo, ou seja,
um corte. No Censo Agropecuário 2017, o Início e Término do período de referência e a Data de 
Referência são: 



QUESTÃO 40 (IBGE-2017 – RECENSEADOR – FGV)

As unidades com exploração agropecuária, florestal e aquícola que devem ser recenseadas são:

Respostas das questões
RESPOSTA DA QUESTÃO 31 LETRA A
RESPOSTA DA QUESTÃO 32 LETRA C
RESPOSTA DA QUESTÃO 33 LETRA D
RESPOSTA DA QUESTÃO 34 LETRA D
RESPOSTA DA QUESTÃO 35 LETRA B
RESPOSTA DA QUESTÃO 36 LETRA A
RESPOSTA DA QUESTÃO 37 LETRA D
RESPOSTA DA QUESTÃO 38 LETRA C
RESPOSTA DA QUESTÃO 39 LETRA E
RESPOSTA DA QUESTÃO 40 LETRA C



Questões ACM/ ACS – Conhecimentos Técnicos 2020 

QUESTÃO 41 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

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 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

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 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

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



QUESTÃO 44 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

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 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

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 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

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 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

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 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

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 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

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 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

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 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

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.



QUESTÃO 52 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

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 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

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 meianoite 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 meianoite 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 meianoite 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 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

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 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

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 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

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 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

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.

QUESTÃO 59 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

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 (IBGE-2020 – ACM-ACS – IBADE)

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

Respostas das questões
RESPOSTA DA QUESTÃO 41 LETRA B
RESPOSTA DA QUESTÃO 42 LETRA A
RESPOSTA DA QUESTÃO 43 LETRA D
RESPOSTA DA QUESTÃO 44 LETRA E
RESPOSTA DA QUESTÃO 45 LETRA C
RESPOSTA DA QUESTÃO 46 LETRA A
RESPOSTA DA QUESTÃO 47 LETRA A
RESPOSTA DA QUESTÃO 48 LETRA D
RESPOSTA DA QUESTÃO 49 LETRA A
RESPOSTA DA QUESTÃO 50 LETRA E
RESPOSTA DA QUESTÃO 51 LETRA D
RESPOSTA DA QUESTÃO 52 LETRA B
RESPOSTA DA QUESTÃO 53 LETRA A
RESPOSTA DA QUESTÃO 54 LETRA E
RESPOSTA DA QUESTÃO 55 LETRA D
RESPOSTA DA QUESTÃO 56 LETRA A
RESPOSTA DA QUESTÃO 57 LETRA D
RESPOSTA DA QUESTÃO 58 LETRA A
RESPOSTA DA QUESTÃO 59 LETRA B
RESPOSTA DA QUESTÃO 60 LETRA A



Questões ACM/ACS – Conhecimentos Técnicos 2019

QUESTÃO 41 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Estabeleça a correta correspondência da funções constantes na coluna I, com as atribuições na 
coluna II.

Coluna I

1. Recenseador
2. Agente Censitário Supervisor
3. Agente Censitário Municipal

Coluna II

(   ) é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de entrevistas com os 
moradores. 
(   ) exercerá as tarefas de supervisão da operação censitária, com atenção às questões técnicas e de 
informática. 
(   ) responde técnica e administrativamente ao Coordenador Censitário de Subárea. 
(   ) é a peça-chave do Censo. 
(   ) serve de elo entre aqueles que coletam as informações e aqueles que gerenciam o Posto de 
Coleta. 
(   ) desempenhará a função de gerente do Posto de Coleta.

A sequência correta é: 

(A) 1, 2, 3, 2, 2 e 3 
(B) 1, 2, 3, 1, 2 e 3 
(C) 2, 2, 3, 1, 3 e 2
(D) 1, 3, 3, 1, 2 e 2
(E) 3, 1, 2, 3, 1 e 1

QUESTÃO 42 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

O recenseador João, ao abordar o responsável por determinado domicílio, constatou que lá existiam 
dois quartos, um banheiro, uma cozinha americana, um mezanino onde ficava o escritório, uma sala
e uma varanda aberta.

Com base no texto acima, quantos cômodos tem o domicílio em questão? 

(A) 5 
(B) 7 
(C) 4
(D) 6
(E) 3



QUESTÃO 43 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Para que o Recenseador seja capaz de realizar o seu trabalho corretamente no seu Setor Censitário é
necessário compreender dois conceitos básicos: quadra e face.

Sobre esses conceitos, assinale a alternativa correta:

(A) A quadra é cada um dos lados do quarteirão, contendo ou não endereços. 
(B) A quadra é um trecho geralmente triangular de uma área urbana ou aglomerado rural. 
(C) A quadra nunca tem uma forma irregular, apresentando sempre 4 (quatro) faces.
(D) Em alguns locais, a quadra pode ser chamada de quarteirão.
(E) A face é um trecho geralmente retangular de uma área urbana ou aglomerado rural.

QUESTÃO 44 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Analise as assertivas abaixo acerca dos deveres fundamentais do servidor público presentes no 
Código de Ética Profissional do Poder Executivo Federal.

I – Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, 
quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. 

II – Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e 
contato com o público. 

III – Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento 
para atendimento do seu mister. 

IV – Facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito.

Estão corretos os itens: 

(A) I, II e III 
(B) I e III 
(C) II, III e IV
(D) II e IV
(E) I, II e IV



QUESTÃO 45 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Maria e Joana são recenseadoras do IBGE e fazem faculdade juntas. Durante um trabalho da 
faculdade resolvem colocar dados de uma pesquisa, acrescentando nome de informantes e 
endereços.

Diante a situação acima narrada, Maria e Joana agiram:

(A) corretamente, pois as informações prestadas têm caráter sigiloso, mas podem ser usadas para 
fins educacionais. 
(B) incorretamente, pois as informações prestadas têm caráter sigiloso e usadas exclusivamente para
fins estatísticos. 
(C) corretamente, pois não houve a divulgação por meio de rádio e televisão.
(D) incorretamente, pois há previsão do sigilo das informações no manual do Recenseador, mas não
há qualquer punição para essa situação.
(E) corretamente, pois não há qualquer previsão legal que impeça a divulgação de alguns dados dos 
informantes.

QUESTÃO 46 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Qual a missão do IBGE?

(A) Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício 
da cidadania 
(B) Apenas realizar a contagem da população 
(C) Definir políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal
(D) Coordenar e executar as políticas públicas do Governo Federal, promovendo os direitos dos 
cidadãos
(E) Auxiliar a tomada de decisões na área de investimentos, do setor privado

QUESTÃO 47 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

A remuneração mensal do Recenseador será por produção, calculada por Setor Censitário, conforme
taxa fixada, de conhecimento prévio, com base na quantidade de unidades recenseadas, pessoas 
recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

Sobre este assunto, assinale a alternativa correta.

(A) Sobre remuneração bruta somente se desconta pensão alimentícia, quando houver 
(B) Devido ao fato do Recenseador não possuir um salário fixo, este não recebe 13º salário, nem 
férias indenizadas 
(C) Os descontos mais comuns que costumam ocorrer da remuneração são: INSS, IRPF, Pensão 
alimentícia (quando houver) e valores de produção recebidos indevidamente
(D) Remuneração líquida é o ganho total do Recenseador (produção + salário-família, quando 
houver).
(E) Remuneração bruta é o valor recebido após os descontos aplicados



QUESTÃO 48 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

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 definição acima refere-se a que tipo de Setor Censitário?

(A) Agrovila do PA (Projeto de Assentamento) 
(B) Agrupamento Quilombola 
(C) Alojamento / Acampamento
(D) Aglomerado Subnormal
(E) Agrovila do PA (Projeto de Assentamento) /  Alojamento

QUESTÃO 49 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Qual a área de trabalho onde se localizam os domicílios e os estabelecimentos que serão visitados 
pelo Recenseador?

(A) Município 
(B) Distrito 
(C) Posto de coleta
(D) Estado
(E) Setor Censitário

QUESTÃO 50 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Joana foi aprovada e classificada no concurso do IBGE para o cargo, cuja atribuição é supervisionar
o trabalho de uma equipe de Recenseadores, orientando e corrigindo falhas, assegurando a 
qualidade dos trabalhos. Em linhas gerais, ela buscará garantir que o projeto Censo Demográfico 
2020 se concretize com sucesso.

De acordo com o texto acima, qual a função que Joana exercerá?

(A) Coordenador do Censo 
(B) Agente Censitário Supervisor 
(C) Coordenador de Área
(D) Coordenador Censitário de Subárea
(E) Agente Censitário Municipal



QUESTÃO 51 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Setor com Baixo Patamar Domiciliar é um tipo de Setor Censitário que:

(A) é comum e não se enquadra em nenhum outro tipo de Setor Censitário.
(B) conta mais de 50 domicílios que se encontram associados a Projetos de Assentamento. São 
localidades de habitação e produção agrícola, caracterizada pelo adensamento e pela concentração 
de domicílios de famílias de determinado assentamento rural. 
(C) abrange baixa quantidade de domicílios, ou onde não foi identificada a presença de domicílios.
(D) conta com a instalação administrada por um comando das forças armadas, assim considerado 
caso a instalação possua pelo menos 50 habitantes permanentes residindo há mais de um ano no 
local.
(E) existem 15 ou mais indivíduos autodeclarados quilombolas residentes em uma ou mais 
moradias contíguas espacialmente e por vínculos familiares ou comunitários.

QUESTÃO 52 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

João e Maria estavam estudando para o concurso ao cargo de Agente Censitário do IBGE, quando 
surgiram algumas dúvidas acerca do Censo Experimental 2019.

Qual das alternativas abaixo apresenta a informação correta sobre o Censo Experimental 2019?

(A) A data de referência para o Censo Experimental 2019 é o dia 31 de agosto de 2019, à meia-noite
e isso significa que os recenseadores deverão considerar a realidade desse instante do tempo como 
referência para a coleta de dados 
(B) Entre as principais pesquisas feitas pelo IBGE, encontrase o Censo Experimental, que é a 
operação realizada a cada 10 anos para contar a população e obter informações 
(C) A data de referência para o Censo Experimental 2019 é do dia 23 de setembro de 2019 a 22 de 
novembro de 2019
(D) A coleta do Censo Experimental será realizada no Município de Poços de Caldas, Minas Gerais,
a partir do dia 31 de agosto de 2019
(E) Antes da execução de um censo, é realizado um ensaio geral com objetivo de testar todas as 
definições e procedimentos planejados. Para a operação censitária de 2020, esse ensaio será o Censo
Demográfico 2019



QUESTÃO 53 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

O Recenseador representa a imagem do IBGE no contato com os informantes. É imprescindível se 
conscientizar disto. Como o Censo é a operação em que o IBGE percorre todo o país, a interação de
cada Recenseador com cada informante é fundamental para reforçar a confiança e a credibilidade da
população em suas pesquisas. Sobre este assunto, analise as afirmativas a seguir:

I – O recenseador deve se identificar sempre de forma clara ao seu interlocutor, deixando seu crachá
visível e esclarecendo os objetivos da operação censitária. 

II – É preciso vestir-se de forma adequada e discreta, e estar sempre portando o crachá de 
identificação. O crachá é o documento que credencia o funcionário a realizar a pesquisa para o 
IBGE. 

III – É essencial evitar temas delicados, como política ou religião; não emitir opiniões; procurar 
desviar-se de afirmações polêmicas e manter o foco na coleta de dados. 

IV – Não é necessário informar ao entrevistado sobre a possibilidade de verificar a identidade do 
Recenseador pela internet ou por telefone, pois já existem outras formas de identificação, como 
boné, crachá e colete.

Está correto apenas o que se afirma em: 

(A) I, II e IV 
(B) II e IV 
(C) II, III e IV
(D) I, II e III
(E) I e II

QUESTÃO 54 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Sobre Setor Censitário e Posto de Coleta é correto o que se afirma em:

(A) o trabalho do recenseador consiste em percorrer todo o Posto de Coleta sob sua 
responsabilidade, registrando endereços e realizando as entrevistas com os moradores. 
(B) no Setor Censitário reúne-se a equipe encarregada do gerenciamento, da supervisão e da coleta 
de dados de uma determinada área. 
(C) durante o seu trabalho, o recenseador ficará lotado em um local físico sob responsabilidade do 
IBGE, chamado de Posto de Coleta.
(D) o Setor Censitário é o local de trabalho criado temporariamente pelo IBGE para dar suporte à 
operação censitária.
(E) Posto de Coleta é o local de trabalho do recenseador, onde realizará a coleta de dados.



QUESTÃO 55 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Assinale a alternativa correta acerca da utilização do equipamento para registro e armazenamento 
das informações coletadas em campo:

(A) Durante a utilização do DMC, não poderá o recenseador atualizar a lista prévia de endereços, 
sendo esta atribuição somente do Supervisor. 
(B) Não é possível acessar mapa do Setor Censitário pelo DMC, pois o Mapa em papel é um dos 
instrumentos do Recenseador. 
(C) O DMC é a principal ferramenta de trabalho no cotidiano do Agente Censitário Supervisor.
(D) No DMC, podem-se acessar: mapa do Setor Censitário (digital), lista de endereços e 
questionários (Básico e Amostra).
(E) O DMC é um equipamento para registro das informações coletadas em campo e que por isso é à
prova d’agua, não necessitando de cuidados nesse sentido.

QUESTÃO 56 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Caracterizam-se pelo caráter aglomerado de domicílios, normalmente distantes entre si não mais 
que 50 m, e separados da franja das cidades e vilas em mais de 1 km, com a exceção aplicada aos 
núcleos urbanos.

A definição acima refere-se a que situação dos setores censitários?

(A) Área urbana de alta densidade de edificações 
(B) Aglomerado rural 
(C) Núcleo urbano
(D) Área rural (exclusive aglomerado)
(E) Área urbana de baixa densidade de edificações

QUESTÃO 57  (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Assinale a alternativa correta sobre os tipos de questionários:

(A) o questionário da amostra é aquele com maior número de quesitos, em que serão registradas as 
características da economia, durante o período de coleta. 
(B) os quesitos do questionário da amostra serão aplicados a todos os domicílios. 
(C) o questionário da amostra é aquele com menor número de quesitos, em que serão registradas as 
características do domicílio e de seus moradores na data de referência.
(D) o questionário básico é respondido por uma parte da população, selecionada de forma aleatória 
por meio de cálculos específicos.
(E) o questionário básico é aquele com menor número de quesitos, em que serão registradas as 
características do domicílio e de seus moradores na data de referência.



QUESTÃO 58 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

O crachá é o documento que credencia o funcionário a realizar a pesquisa para o IBGE cujos itens 
são: foto, dados do recenseador e o Qrcode.

De acordo com a informação acima, o QRcode constante no crachá de identificação do Recenseador
serve para que o informante possa:

(A) confirmar os dados do recenseador diretamente do site do IBGE. 
(B) realizar seu cadastramento junto ao site do IBGE. 
(C) acessar todos os resultados obtidos pelo IBGE ao final do censo.
(D) obter todas as perguntas que serão realizadas pelo recenseador.
(E) confirmar a realização da pesquisa em sua residência junto ao site do IBGE.

QUESTÃO 59 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Este critério é atendido quando o local de habitação é limitado por paredes, muros ou cercas e 
coberto por um teto, permitindo que as pessoas que nele habitam se isolem das demais para dormir, 
preparar e/ou consumir seus alimentos e proteger-se do ambiente exterior, arcando total ou 
parcialmente com suas despesas de alimentação ou moradia.

De acordo com o texto acima, assinale o critério ao qual se refere.

(A) Interdependência 
(B) Unidade 
(C) Separação
(D) Adequação
(E) Independência



QUESTÃO 60 (IBGE-2019 – ACM e ACS – IBADE)

Analise as assertivas abaixo acerca das coordenadas geográficas, um dos componentes do endereço:

I – As coordenadas geográficas consistem 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. 

II – Longitude é o afastamento, medido em graus, da linha do Equador até um ponto qualquer da 
superfície terrestre. 

III – Longitude vai de 0° a 180° e pode ser Leste ou Oeste. 

IV – Latitude é o afastamento, medido em graus, do meridiano de Greenwich até um ponto qualquer
da superfície terrestre.

Estão corretos as assertivas

(A) II, III e IV, apenas. 
(B) II e IV, apenas. 
(C) I, II e IV, apenas.
(D) I, II e III, apenas.
(E) I e III, apenas.

Respostas das questões

RESPOSTA DA QUESTÃO 41 LETRA B
RESPOSTA DA QUESTÃO 42 LETRA C
RESPOSTA DA QUESTÃO 43 LETRA D
RESPOSTA DA QUESTÃO 44 LETRA E
RESPOSTA DA QUESTÃO 45 LETRA B
RESPOSTA DA QUESTÃO 46 LETRA A
RESPOSTA DA QUESTÃO 47 LETRA C
RESPOSTA DA QUESTÃO 48 LETRA D
RESPOSTA DA QUESTÃO 49 LETRA E
RESPOSTA DA QUESTÃO 50 LETRA B
RESPOSTA DA QUESTÃO 51 LETRA C
RESPOSTA DA QUESTÃO 52 LETRA A
RESPOSTA DA QUESTÃO 53 LETRA D
RESPOSTA DA QUESTÃO 54 LETRA C
RESPOSTA DA QUESTÃO 55 LETRA D
RESPOSTA DA QUESTÃO 56 LETRA B
RESPOSTA DA QUESTÃO 57 LETRA E
RESPOSTA DA QUESTÃO 58 LETRA A
RESPOSTA DA QUESTÃO 59 LETRA C
RESPOSTA DA QUESTÃO 60 LETRA E



Questões ACM/ ACS – Conhecimentos Técnicos 2017

QUESTÃO 41 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

Pedro perguntou para Paulo o que o resultado do levantamento dos dados coletados no Censo 
Agropecuário 2017 irá mostrar.
Paulo respondeu:

I. A política de redistribuição de terras e a expansão das fronteiras agrícolas.

II. O uso das práticas agrícolas, de conservação do solo e de tecnologias que envolvem a 
agropecuária.

III. As transformações nas atividades agropecuárias ocorridas nos últimos quinze anos.

Está correto o que Paulo afirmou em

(A) somente I;
(B) somente II;
(C) somente III;
(D) somente I e II;
(E) I, II e III.



QUESTÃO 42 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

Observe a figura abaixo que enumera o material de trabalho utilizado pelo recenseador.

Associe a coluna abaixo, relacionando o material do recenseador com as suas respectivas 
descrições.

( ) orienta o recenseador no setor de trabalho, mostrando graficamente a área a ser recenseada e 
descrevendo seus limites;

( ) credencial que identificará o recenseador como representante oficial do IBGE;

( ) instrumento que contém as instruções e os procedimentos da coleta;

( ) computador de mão que estará habilitado a registrar, armazenar e transmitir os dados coletados 
para o Banco de Dados do IBGE;

( ) instrumento onde são registradas as informações sobre os estabelecimentos agropecuários.

A relação correta é:
(A) 2-1-4-3-5
(B) 4-1-3-2-5
(C) 3-2-5-1-4
(D) 4-5-1-3-2
(E) 3-1-2-5-4

QUESTÃO 43 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

Os dados do Censo Agropecuário 2017 serão coletados por meio de um Dispositivo Móvel de 
Coleta que conterá os dados referentes ao Setor Censitário, tais como:

(A) mapa digital, cadastro de endereços e coordenadas geográficas;
(B) questionário digital, mapa digital e formulário digital;
(C) manual do recenseador, mapa digital e cadastro de endereços;
(D) cadastro de endereços, questionário digital, manual do recenseador;
(E) manual do recenseador, formulário digital e coordenadas geográficas.



QUESTÃO 44 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

Dentre os envolvidos no Censo Agropecuário 2017, a pessoa física, independente de sexo, que 
assume a responsabilidade técnica e/ou administrativa da gestão do estabelecimento agropecuário 
em nome do produtor é o:

(A) Supervisor;
(B) Gerente;
(C) Administrador;
(D) Proprietário;
(E) Pesquisador.

QUESTÃO 45 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

As informações a serem coletadas no Censo devem ter um marco no tempo, ou seja, um corte. Para 
tal, foram definidos os seguintes marcos:

1 - Período de referência
2 - Data de referência

Associe a coluna abaixo, relacionando os marcos com os dados a serem coletados.

( ) produção vegetal
( ) movimento de animais
( ) efetivos de animais
( ) áreas que compõem o estabelecimento
( ) características do estabelecimento

A relação correta é:

(A) 1, 2, 2, 1 e 1;
(B) 2, 2, 1, 2 e 1;
(C) 2, 1, 1, 1 e 2;
(D) 1, 1, 2, 2 e 1;
(E) 1, 2, 2, 1 e 2.

QUESTÃO 46 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

Paulo sabe que para ter êxito em seu trabalho como recenseador necessita cumprir as tarefas que são
de sua responsabilidade, tais como:

(A) coletar todos os dados na área sob a sua responsabilidade e nas adjacências para obter 
redundância de dados;
(B) verificar semanalmente a existência de pendências do seu trabalho;
(C) guardar o Dispositivo Móvel de Coleta em local seguro para o próximo Censo;
(D) entregar ao coordenador os dados coletados diariamente;
(E) comparecer ao Posto de Coleta, responsável por sua área de trabalho, nos dias determinados 
pelo supervisor.



QUESTÃO 47 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

Dentre as unidades da área de Paulo, a que deve ser recenseada é o(a):

(A) quintal da residência de Dona Maria, onde são cultivadas plantas medicinais utilizadas para 
fazer xaropes e chás;
(B) terreno nos fundos da casa do Senhor José, onde há uma plantação de aipim;
(C) horta doméstica cultivada pelo Senhor Pedro para ocupar seu tempo;
(D) hotel-fazenda de Dona Vera, que cultiva rosas vermelhas para aromatizar o ar e servir de atração
turística;
(E) chácara do Senhor Paulo, que possui uma plantação de alface no sistema hidropônico.

QUESTÃO 48 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

Analise a seguinte lista de estabelecimentos que apresentam exploração agropecuária.

Serão recenseados os estabelecimentos listados em:

(A) somente I;
(B) somente II;
(C) somente III;
(D) somente I e II;
(E) I, II e III. 



QUESTÃO 49 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

O Censo Agropecuário 2017 é de suma importância para o Governo e para os setores privado e 
acadêmico, uma vez que:

(A) oferece suporte ao planejamento e à implementação de políticas públicas e privadas;
(B) permite a formulação de estratégias de gestão e ações de planejamento para produção industrial;
(C) proporciona apoio às pesquisas de desenvolvimento rural e urbano do país;
(D) avalia as ações e as políticas em implantação sobre o desenvolvimento urbano nas proximidades
rurais;
(E) utiliza diferentes variáveis básicas, permitindo a investigação de diferentes aspectos a cada 
Censo.

QUESTÃO 50 (IBGE-2017 – ACM e ACS – FGV)

Ao estudar o material do recenseador, Paulo leu a seguinte frase.

A frase lida por Paulo refere-se à (ao):

(A) Processo de Coleta;
(B) Missão do IBGE;
(C) Objetivo do Recenseador;
(D) Atividade do Produtor;
(E) Responsabilidade do Administrador.

Respostas das questões
RESPOSTA DA QUESTÃO 41 LETRA D
RESPOSTA DA QUESTÃO 42 LETRA B
RESPOSTA DA QUESTÃO 43 LETRA A
RESPOSTA DA QUESTÃO 44 LETRA C
RESPOSTA DA QUESTÃO 45 LETRA D
RESPOSTA DA QUESTÃO 46 LETRA E
RESPOSTA DA QUESTÃO 47 LETRA E
RESPOSTA DA QUESTÃO 48 LETRA E
RESPOSTA DA QUESTÃO 49 LETRA A
RESPOSTA DA QUESTÃO 50 LETRA B



LINKS INTERESSANTES COM DICAS PARA PASSAR 
EM UM CONCURSO PÚBLICO

10 DICAS DE COMO ESTUDAR E APRENDER

10 DICAS PARA PASSAR EM UM CONCURSO PÚBLICO
10 ERROS COMUNS QUE OS CONCURSEIROS DEVEM EVITAR
COMO ESTUDAR COM SONO
COMO ESTUDAR NA RETA FINAL DO CONCURSO
ESTUDAR OUVINDO MÚSICA, AJUDA OU ATRAPALHA?
Qual estudar primeiro, direito administrativo ou direito constitucional
TRABALHAR, ESTUDAR E PASSAR EM UM CONCURSO
VALE A PENA COMPRAR UMA APOSTILA?

Siga nossas redes sociais:

youtube.com/c/materiasparaconcursos                     instagram.com/materiasparaconcursos

facebook.com/materiasparaconcursos            br.pinterest.com/materiasparaconcursos 

twitter.com/materiasparacon                                    Blogs oficiais

                                                                                centraldefavoritos.com.br

        

                                                                           materiasparaconcursos.com.br

https://materiasparaconcursos.com.br/
https://centraldefavoritos.com.br/
https://twitter.com/materiasparacon
https://br.pinterest.com/materiasparaconcursos/
https://www.facebook.com/materiasparaconcursos
https://www.instagram.com/materiasparaconcursos/
https://www.youtube.com/c/materiasparaconcursos
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/06/17/vale-a-pena-comprar-uma-apostila/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/04/05/trabalhar-estudar-e-passar-em-um-concurso/
https://materiasparaconcursos.com.br/2020/12/15/qual-estudar-primeiro-direito-administrativo-ou-direito-constitucional/
https://materiasparaconcursos.com.br/2020/12/01/estudar-ouvindo-musica-ajuda-ou-atrapalha/
http://materiasparaconcursos.com.br/2018/07/16/como-estudar-na-reta-final-do-concurso/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/07/26/como-estudar-com-sono/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/07/17/10-erros-comuns-dos-concurseiros/
http://materiasparaconcursos.com.br/2018/07/05/10-dicas-para-passar-em-um-concurso-publico/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/08/16/como-estudar-e-aprender-10-dicas/
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