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APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

Estão abertas as inscrições para o próximo concurso do IBGE, para os cargos de 

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

Para te ajudar na sua preparação, preparamos esse e-book com 20 questões 

inéditas elaboradas e comentadas pelo Prof. Luiz Alvarenga, do nosso SQ. São 10 

questões sobre o Código de Ética do IBGE e 10 questões sobre os Conhecimentos 

Técnicos do IBGE. 

Em nossa plataforma de questões teremos muuuitas outras questões inéditas sobre 

esses assuntos, portanto, não perca! Se ainda não é assinante do nosso SQ, assine já.  

Agora, vamos para a resolução?  

BONS ESTUDOS! 
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QUESTÕES INÉDITAS 

CÓDIGO DE ÉTICA 

QUESTÃO 1: 

Deontologia, na filosofia moral contemporânea, é uma das teorias normativas, 
segundo a qual as escolhas são moralmente necessárias, proibidas ou permitidas. 
Portanto inclui-se entre as teorias morais que orientam nossas escolhas sobre o que 
deve ser feito. Também é, às vezes, descrita como a ética baseada na "obrigação" ou 
em "regras", porque regras lhe "vinculam a seu dever". 

Utilizando o texto como uma referência e, com base no Código de Ética Profissional 
do Servidor Público do IBGE, julgue o item seguinte: 

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

QUESTÃO 2: 

Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, julgue o item 
seguinte: 

A moralidade no serviço público deve ser pautada sempre pela Legalidade, ou seja, 
para saber se uma determinada ação é moral, o servidor deverá se pautar 
exclusivamente pela lei. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 3: 

Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, julgue o item 
seguinte: 

A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e 
moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, 
imputável a quem a negar, inclusive os dados individuais de pessoas físicas ou 
jurídicas coletados pelo IBGE. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
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QUESTÃO 4: 

Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, julgue o item 
seguinte: 

O Inciso XIV, seção “Dos principais deveres do servidor público do IBGE”, enumera 
uma série de deveres fundamentais dos servidores do instituto. Assim, podemos 
afirmar que, dentre o rol de deveres enumerados, não há menção alguma acerca do 
direito de greve dos servidores. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 5: 

Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, julgue o 

item seguinte: 

É dever dos servidores públicos do IBGE abster-se, de forma absoluta, de exercer 
sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, 
mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação 
expressa à lei. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 6: 

Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, julgue o 

item seguinte: 

É dever dos servidores públicos do IBGE o respeito às normatizações do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e gestão. 

 

(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 7: 

Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, julgue o item 
seguinte: 

É vedado ao servidor público do IBGE disponibilizar informações de caráter sigiloso 
e confidencial sobre pessoas físicas ou jurídicas, bem como antecipar resultados de 
pesquisas à sua divulgação oficial, em qualquer caso. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
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QUESTÃO 8: 

Considere a seguinte situação:  

José, Servidor Público do IBGE, estava muito atarefado em seu departamento e, para 
resolver um problema urgente de um cidadão, que já estava na fila há mais de uma 
hora, percebeu que não poderia buscar a sua filha na escola, como teria afirmado 
que faria. 

Assim, para não deixar sua filha sozinha e nem deixar de atender o cidadão, José 
solicitou à Maria, também servidora pública do IBGE e subordinada de José, que 
buscasse sua filha para ele, uma vez que Maria estava em seu horário de descanso. 

Então, com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, julgue 
o item seguinte: 

Todas as condutas de José estão de acordo com o Código de Ética do IBGE, uma vez 
que o mesmo estava tratando de forma prioritária o cidadão que estava em fila, 
evitando-se, assim, a ocorrência de danos morais ao mesmo. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 9: 

Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, 
especificamente sobre a Comissão de Ética do IBGE, julgue o item seguinte: 

Entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de 
qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou 
excepcional, exceto sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou 
indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações 
públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado.. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 10: 

Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, 
especificamente sobre a Comissão de Ética do IBGE, julgue o item seguinte: 

A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética do IBGE é a de censura.. 
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(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

ESTUDO DOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS – IBGE  

QUESTÃO 11: 

O IBGE oferece um panorama objetivo e atual do país, com a produção e a 
disseminação de informações de natureza estatística, geográfica e ambiental.  

Essa missão se concretiza quando o IBGE identifica, mapeia e analisa o território, 
realiza a contagem da população, informa como a população vive, apresenta a 
evolução da economia a partir de estatísticas do trabalho e da produção, sendo, 
portanto, essencial para a consolidação de uma sociedade democrática e para o 
planejamento de políticas públicas. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 12: 

De acordo com o Estudo dos Conhecimentos Técnicos (TR-40) do IBGE, julgue o item 
seguinte: 

É competência do Agente Censitário Supervisor (ACS) o fornecimento de 
informações, material e instrumentos de trabalho, orientação técnica e assistência 
para o Recenseador. Além disso, o ACS deverá supervisionar todo o trabalho dos 
recenseadores e dirimir quaisquer dificuldades que os mesmos encontrem. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 13: 

Analise o gráfico abaixo, relativo à distribuição da população por sexo segundo os 
grupos de idade do Brasil (Censo 2010) e, em sequência, avalie o item subsequente: 
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É possível perceber que o número de mulheres acima de 60 anos é superior ao 
número de homens, número esse que se inverte em todas as faixas etárias abaixo de 
60 anos. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 14: 

De acordo com o Estudo dos Conhecimentos Técnicos (TR-40) do IBGE, julgue o item 
seguinte: 

O Recenseador é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de 
entrevistas com os moradores. Estando em contato direto com o público, ele 
representa o IBGE para a sociedade.  

Assim, a qualidade dos resultados que serão entregues para o país, ao final da 
operação, depende indiretamente da qualidade do seu trabalho, uma vez que o 
trabalho mais importante dentro de uma pesquisa é a análise dos dados obtidos. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 15: 

De acordo com o Estudo dos Conhecimentos Técnicos (TR-40) do IBGE, julgue o item 
seguinte: 
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Os Manuais do Recenseador e de Entrevista reúnem os conceitos, as definições, os 
procedimentos e as orientações necessárias ao desempenho de suas atividades e ao 
registro das informações. Além disso, o Recenseador terá dois instrumentos de 
trabalho disponíveis: o Mapa do Setor Censitário (em papel) e o Dispositivo Móvel 
de Coleta (DMC), os quais deverá zelar por sua conservação e boas condições de uso. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 16: 

De acordo com o Estudo dos Conhecimentos Técnicos (TR-40) do IBGE, julgue o item 
seguinte: 

Dominar o uso dos aplicativos e funções do Dispositivo Móvel de Coleta (DMC) é 
fundamental para a realização do Censo com a qualidade necessária, pois esse 
equipamento será a principal ferramenta de trabalho no cotidiano do Recenseador, 
uma vez que o DMC exibe o Mapa do setor Censitário por meio de uma imagem, 
obtida por satélites, da área do setor e das áreas que o rodeiam, o que permite, de 
forma clara, a identificação, pelo recenseador, da localização em campo e para o 
trabalho de coleta. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 17: 

De acordo com o Estudo dos Conhecimentos Técnicos (TR-40) do IBGE, julgue o item 
seguinte: 

Em relação à remuneração dos agentes recenseadores, é correto afirmar que, a 
Receita Bruta (ganho total do recenseador, composta pela produção + salário-
família, quando houver), subtraída dos valores de INSS e Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF), irá resultar na Remuneração Líquida dos Servidores, 
independentemente da existência de quaisquer obrigações alimentícias que possam 
ser devidas pelos servidores. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 18: 

Para o IBGE, cômodo é todo compartimento coberto por um teto, limitado por 
paredes e que seja parte integrante do domicílio, mesmo se localizado em sua parte 
externa. Assim, de acordo com essa definição, podemos afirmar que se enquadram 
no conceito de “cômodo” as cozinhas, as salas, os recintos com chuveiro e vaso 
sanitário e os quartos. 
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(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 19: 

A unidade territorial de coleta e divulgação de dados estatísticos do IBGE que é, na 
prática, a área de trabalho onde se localizam os domicílios e estabelecimentos que 
serão visitados pelo Recenseador pode ser chamada de Posto de Coleta. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
 

QUESTÃO 20: 

Acerca do comportamento do Recenseador, julgue a afirmação a seguir:  

É correto afirmar que o tratamento cortês, respeitoso e seguro com o informante é 
fundamental para estabelecer uma relação de confiança e cooperação com o 
Recenseador. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
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2. Solução das questões 

CÓDIGO DE ÉTICA 

QUESTÃO 1: 

Deontologia, na filosofia moral contemporânea, é uma das teorias normativas, 
segundo a qual as escolhas são moralmente necessárias, proibidas ou permitidas. 
Portanto inclui-se entre as teorias morais que orientam nossas escolhas sobre o que 
deve ser feito. Também é, às vezes, descrita como a ética baseada na "obrigação" ou 
em "regras", porque regras lhe "vinculam a seu dever". 

Utilizando o texto como uma referência e, com base no Código de Ética Profissional 
do Servidor Público do IBGE, julgue o item seguinte: 

A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios 
morais são primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE. 
 
( X ) CERTO 
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 

A questão cobrou o conhecimento acerca das Regras Deontológicas do Código de 

Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, especificamente, os conceitos do seu 

inciso primeiro. 

Antes de respondermos diretamente à questão, gostaria de chamar atenção ao 

conceito de Deontologia exposto no enunciado. A Banca Cespe possui um histórico 

de cobrança de conceitos mais genéricos atrelados aos códigos normativos, assim é 

sempre importante ter em mente algumas definições gerais. 

Feita essa breve introdução, vamos ao enunciado do Inciso I do Código de Ética: 

I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos 

princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor 

público do IBGE, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que 

refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. 

Percebam que a questão trouxe a cobrança literal do inciso, visando o reforço acerca 

dos termos utilizados, uma vez que, comumente, as bancas costumam alterar apenas 

uma palavra ou termos. Portanto, questão CORRETA. 
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Vamos esquematizar esse conceito: 

 

 

 

QUESTÃO 2: 

Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, julgue o item 
seguinte: 

A moralidade no serviço público deve ser pautada sempre pela Legalidade, ou seja, 
para saber se uma determinada ação é moral, o servidor deverá se pautar 
exclusivamente pela lei. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Essa assertiva menciona que a moralidade está baseada EXCLUSIVAMENTE na 

legalidade, ou seja, no atendimento irrestrito às regras normativas, o que, de acordo 

com o Código de Ética, está INCORRETO. 

Vejamos o que menciona o Inciso III: 

III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre 

o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem 

comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do 

servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato 

administrativo. 
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Percebam que o Código afirma que a Moralidade somente é atingida através do 

equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público. 

Isso quer dizer que, determinados atos, mesmo legais, poderão ser considerados 

imorais, caso contrariem o interesse público. Portanto, questão INCORRETA. 

 

QUESTÃO 3: 

Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, julgue o item 
seguinte: 

A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e 
moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, 
imputável a quem a negar, inclusive os dados individuais de pessoas físicas ou 
jurídicas coletados pelo IBGE. 

(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Essa assertiva cobrou o conceito literal exposto no inciso, contudo, a questão 
inverteu um conceito acerca dos dados individuais das pessoas Físicas e 
Jurídicas: 
 

A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e 
moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, 
imputável a quem a negar, inclusive os dados individuais de pessoas físicas ou 
jurídicas coletados pelo IBGE. 
 
De acordo com o Código de Ética, os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas 
coletados pelo IBGE são estritamente confidenciais e exclusivamente utilizados para 
fins estatísticos, vejam: 
 

VII - Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse 
superior do Estado e da Administração Pública, a serem preservados em processo 
previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato 
administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua 
omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. 
Entretanto, os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo 
IBGE são estritamente confidenciais e exclusivamente utilizados para fins 
estatísticos. (...) 

QUESTÃO 4: 
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Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, julgue o item 
seguinte: 

O Inciso XIV, seção “Dos principais deveres do servidor público do IBGE”, enumera 
uma série de deveres fundamentais dos servidores do instituto. Assim, podemos 
afirmar que, dentre o rol de deveres enumerados, não há menção alguma acerca do 
direito de greve dos servidores. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
A questão cobrou o conhecimento acerca dos Deveres Fundamentais do Servidor 

Público do IBGE, os conceitos do inciso XIV, seção II, alínea “j”, o qual transcrevo 

abaixo: 

j) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da 

defesa da vida e da segurança coletiva; 

Percebam que, ao contrário do que o enunciado da questão afirma, o Código de Ética 

disciplina a forma de conduta dos servidores do IBGE no exercício do direito 

de greve, ou seja, o órgão reconhece esse direito e apenas disciplina que é um 

dever dos servidores zelar pelas exigências específicas da “defesa da vida” e 

“Segurança Coletiva”. 

Portanto, questão INCORRETA. 
 

QUESTÃO 5: 

Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, julgue o 

item seguinte: 

É dever dos servidores públicos do IBGE abster-se, de forma absoluta, de exercer 

sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, 

mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação 

expressa à lei. 

 
( X ) CERTO 
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
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A questão cobrou o conhecimento acerca dos Deveres Fundamentais do Servidor 

Público do IBGE, os conceitos do inciso XIV, seção II, alínea “u”, o qual transcrevo 

abaixo: 

u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade 

com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as 

formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei; 

Esse é um daqueles incisos que tem tudo para cair na prova.  

Vejam que a utilização dos termos “de forma absoluta” induz o candidato a pensar 

que a questão se encontra incorreta, quando na verdade é exatamente o que está 

descrito no Código, conforme transcrito acima. 

Portanto, questão CORRETA. 
 

QUESTÃO 6: 

Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, julgue o 

item seguinte: 

É dever dos servidores públicos do IBGE o respeito às normatizações do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e gestão. 

( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
A questão cobrou o conhecimento acerca dos Deveres Fundamentais do Servidor 

Público do IBGE, os conceitos do inciso XIV, seção II, alínea “z”, o qual transcrevo 

abaixo: 

z) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência 

deste Código de Ética, estimulando o seu integral cumprimento. A conduta ética 

do servidor do IBGE deve respeitar a legislação e as normatizações do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, assim como as normas 

internas desta Fundação, expressas em suas Resoluções, Ordens de Serviço, 

Portarias, Normas de Serviço e Memorandos. 
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Extrapolando um pouco o Código de Ética, é fundamental que os alunos saibam que 

o IBGE é uma Fundação e, como tal, é vinculada ao Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, por isso o legislador previu, como dever do servidor, o 

atendimento aos atos normativos do órgão citado. 

Assim, temos que a questão está CORRETA. 

 

QUESTÃO 7: 

Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, julgue o item 
seguinte: 

É vedado ao servidor público do IBGE disponibilizar informações de caráter sigiloso 
e confidencial sobre pessoas físicas ou jurídicas, bem como antecipar resultados de 
pesquisas à sua divulgação oficial, em qualquer caso. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
A questão cobrou o conhecimento acerca “Das vedações ao servidor público do 

IBGE”, os conceitos do inciso XV, seção III, alínea “q”, o qual transcrevo abaixo: 

q) disponibilizar informações de caráter sigiloso e confidencial sobre pessoas 

físicas ou jurídicas, bem como antecipar resultados de pesquisas à sua 

divulgação oficial, exceto quando autorizado. 

Percebam o erro da questão: 

É vedado ao servidor público do IBGE disponibilizar informações de caráter 

sigiloso e confidencial sobre pessoas físicas ou jurídicas, bem como antecipar 

resultados de pesquisas à sua divulgação oficial, em qualquer caso. 

A questão está INCORRETA ao afirmar “em qualquer caso”, uma vez que o Código 

de Ética reconhece a possibilidade de disponibilização de informações, 

inclusive as de caráter sigiloso e confidencial, QUANDO AUTORIZADO. 

Assim, temos que a questão está INCORRETA. 
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QUESTÃO 8: 

Considere a seguinte situação:  

José, Servidor Público do IBGE, estava muito atarefado em seu departamento e, para 
resolver um problema urgente de um cidadão, que já estava na fila há mais de uma 
hora, percebeu que não poderia buscar a sua filha na escola, como teria afirmado 
que faria. 

Assim, para não deixar sua filha sozinha e nem deixar de atender o cidadão, José 
solicitou à Maria, também servidora pública do IBGE e subordinada de José, que 
buscasse sua filha para ele, uma vez que Maria estava em seu horário de descanso. 

Então, com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, julgue 
o item seguinte: 

Todas as condutas de José estão de acordo com o Código de Ética do IBGE, uma vez 
que o mesmo estava tratando de forma prioritária o cidadão que estava em fila, 
evitando-se, assim, a ocorrência de danos morais ao mesmo. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 

Percebam que a questão traz uma situação que confronta uma atividade prioritária 

de José frente a uma situação pessoal, nesse caso, buscar sua filha na escola. De 

acordo com o código de ética do IBGE, especificamente na seção III, inciso XV, alínea 

“j”, temos: 

j) desviar servidor público para atendimento a interesse particular; 

Percebam que José, ao solicitar que Maria buscasse sua filha na escola, agiu de 

forma contrária ao disposto no código de ética, ou seja, José cometeu um ato 

“VEDADO” pelo código.  

 Todas as condutas de José estão de acordo com o Código de Ética do IBGE, uma vez 

que o mesmo estava tratando de forma prioritária o cidadão que estava em fila, 

evitando-se, assim, a ocorrência de danos morais ao mesmo. 

Assim, temos que a questão está INCORRETA. 
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QUESTÃO 9: 

Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, 
especificamente sobre a Comissão de Ética do IBGE, julgue o item seguinte: 

Entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de 
qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou 
excepcional, exceto sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou 
indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações 
públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 

Trata-se de uma questão literal, cobrando, especificamente, o artigo XIX, capítulo II 

do Código de Ética do Servidor Público do IBGE, artigo trata da definição de 

“Servidor Público”, o qual transcrevo abaixo: 

XIX - Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por 

servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer 

ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou 

excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta 

ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as 

fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as 

sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse 

do Estado. 

Percebam o erro do enunciado: 

Entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de 

qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou 

excepcional, exceto sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou 

indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações 

públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia 

mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. 
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A questão excluiu uma condição do conceito de servidor público, ou seja, “entende-

se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer 

ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, 

AINDA QUE SEM retribuição financeira. 

Portanto, temos que a questão está INCORRETA. 

Para facilitar a memorização, esquematizamos o conceito: 
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QUESTÃO 10: 

Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, 
especificamente sobre a Comissão de Ética do IBGE, julgue o item seguinte: 

A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética do IBGE é a de censura. 
 

( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 

Trata-se de uma questão literal, cobrando, especificamente o artigo XVIII, capítulo II 

do Código de Ética do Servidor Público do IBGE, o qual transcrevo abaixo: 

XVIII - A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética do IBGE é 

a de censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado 

por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. 

Esse artigo é de fundamental importância para a sua prova. Percebam 2 

características muito importantes: 

1. A competência para aplicação de penalidades a ações que contrariam 

o Código de Ética é da Comissão de Ética do IBGE, ou seja, se trata de 

uma decisão colegiada. 

2. A pena a ser aplicada é a CENSURA. 

Portanto, temos que a questão está CORRETA. 

 

ESTUDO DOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS – IBGE  

QUESTÃO 11 (4000694927): 

O IBGE oferece um panorama objetivo e atual do país, com a produção e a 
disseminação de informações de natureza estatística, geográfica e ambiental.  

Essa missão se concretiza quando o IBGE identifica, mapeia e analisa o território, 
realiza a contagem da população, informa como a população vive, apresenta a 
evolução da economia a partir de estatísticas do trabalho e da produção, sendo, 
portanto, essencial para a consolidação de uma sociedade democrática e para o 
planejamento de políticas públicas. 
 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/questoes/4000694927
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( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Essa questão apresenta os objetivos e resultados que são esperados pelo trabalho 

do IBGE, ou seja, identifica alguns dos dados e resultados que serão obtidos no censo 

de 2021, através de uma pesquisa ampla e completa de todo o território brasileiro, 

portanto, está CORRETA. 

 

Assim, podemos esquematizar da seguinte forma: 

 

 

QUESTÃO 12: 

De acordo com o Estudo dos Conhecimentos Técnicos (TR-40) do IBGE, julgue o item 
seguinte: 

É competência do Agente Censitário Supervisor (ACS) o fornecimento de 
informações, material e instrumentos de trabalho, orientação técnica e assistência 
para o Recenseador. Além disso, o ACS deverá supervisionar todo o trabalho dos 
recenseadores e dirimir quaisquer dificuldades que os mesmos encontrem. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Vejam o que diz o Manual Técnico acerca dos Agentes Censitários Supervisores 

(ACS): 
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O Recenseador contará com a supervisão de um Agente Censitário 

Supervisor (ACS).  O ACS lhe fornecerá as informações, o material 

necessário e seus instrumentos de trabalho, assim como lhe prestará 

orientação técnica e assistência PERMANENTE durante o período de 

realização da coleta de dados.  É a ele que o Recenseador deve se reportar 

sempre que encontrar alguma dificuldade. 

Portanto, questão CORRETA. 

 

QUESTÃO 13: 

Analise o gráfico abaixo, relativo à distribuição da população por sexo segundo os 
grupos de idade do Brasil (Censo 2010) e, em sequência, avalie o item subsequente: 

 

É possível perceber que o número de mulheres acima de 60 anos é superior ao 
número de homens, número esse que se inverte em todas as faixas etárias abaixo de 
60 anos. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
A assertiva em questão, para ser avaliada, precisa ser dividida em duas partes, da 

seguinte forma: 
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1. O número de mulheres acima de 60 anos é superior ao número de homens. 

CORRETO. Conforme identificamos no gráfico abaixo, o número de mulheres é 
superior ao número de homens em todas as faixas etárias acima de 60 anos 
 

 

2. O número de homens abaixo de 60 anos é inferior ao número de mulheres em 
TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS: 
 
INCORRETO 
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De acordo com o gráfico acima, é possível identificar que o número de homens é 
superior ao número de mulheres, de forma geral, quando consideramos a idade 
inferior a 60 anos. 
 
Contudo, a assertiva erra no seguinte ponto: “número esse que se inverte em TODAS 
as faixas etárias abaixo de 60 anos”. 
 
Percebam que, por exemplo, na faixa etária de 50 a 54 anos o número de 
mulheres é superior ao número de homens, portanto, afirmação INCORRETA. 
 

QUESTÃO 14: 

De acordo com o Estudo dos Conhecimentos Técnicos (TR-40) do IBGE, julgue o item 
seguinte: 

O Recenseador é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de 
entrevistas com os moradores. Estando em contato direto com o público, ele 
representa o IBGE para a sociedade.  

Assim, a qualidade dos resultados que serão entregues para o país, ao final da 
operação, depende indiretamente da qualidade do seu trabalho, uma vez que o 
trabalho mais importante dentro de uma pesquisa é a análise dos dados obtidos. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
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A questão cobrou o conhecimento acerca das responsabilidades e do papel dos 

Recenseadores.  

Trata-se de uma questão literal, contudo, a questão está INCORRETA ao afirmar que 

a qualidade da pesquisa depende indiretamente dos recenseadores, uma vez que 

o trabalho deles é a base de todos os resultados que serão apresentados. 

Vejam ao que diz o manual técnico: 

  

O Recenseador é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por 

meio de entrevistas com os moradores. Estando em contato direto com o público, ele 

representa o IBGE para a sociedade.  

Assim, a qualidade dos resultados que serão entregues para o país, ao final 

da operação, depende DIRETAMENTE da qualidade do seu trabalho, do modo como 

se dedica às atividades em seu dia a dia. 

 

Portanto, questão INCORRETA. 
 

QUESTÃO 15: 

De acordo com o Estudo dos Conhecimentos Técnicos (TR-40) do IBGE, julgue o item 
seguinte: 

Os Manuais do Recenseador e de Entrevista reúnem os conceitos, as definições, os 
procedimentos e as orientações necessárias ao desempenho de suas atividades e ao 
registro das informações. Além disso, o Recenseador terá dois instrumentos de 
trabalho disponíveis: o Mapa do Setor Censitário (em papel) e o Dispositivo Móvel 
de Coleta (DMC), os quais deverá zelar por sua conservação e boas condições de uso. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
A questão cobrou a literalidade do Item 3.4 do Manual Técnico do IBGE. Sendo assim, 

transcrevo abaixo o que diz esse documento: 

 

Durante a coleta de dados, o Recenseador terá dois instrumentos de 

trabalho disponíveis: o Mapa do Setor Censitário (em papel) e o Dispositivo 
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Móvel de Coleta (DMC). O Recenseador será responsável pelo patrimônio público 

enquanto estiver de posse dos materiais a ele confiados, devendo zelar por sua 

conservação e pelas boas condições de seu uso e funcionamento.  

Além desses dois instrumentos de trabalho, o Recenseador contará com o 

Manual do Recenseador e o Manual de Entrevista (digital), que serão usados como 

RECURSOS instrucionais durante seu treinamento, além de fonte de consulta para 

o seu trabalho de coleta de dados. 

Os Manuais do Recenseador e de Entrevista reúnem os conceitos, as 

definições, os procedimentos e as orientações necessárias ao desempenho de suas 

atividades e ao registro das informações. 

Portanto, questão CORRETA. 

 

QUESTÃO 16: 

De acordo com o Estudo dos Conhecimentos Técnicos (TR-40) do IBGE, julgue o item 
seguinte: 

Dominar o uso dos aplicativos e funções do Dispositivo Móvel de Coleta (DMC) é 
fundamental para a realização do Censo com a qualidade necessária, pois esse 
equipamento será a principal ferramenta de trabalho no cotidiano do Recenseador, 
uma vez que o DMC exibe o Mapa do setor Censitário por meio de uma imagem, 
obtida por satélites, da área do setor e das áreas que o rodeiam, o que permite, de 
forma clara, a identificação, pelo recenseador, da localização em campo e para o 
trabalho de coleta. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Para respondermos à questão, vamos primeiro entender as características e os 

instrumentos de trabalho dos Recenseadores: 

 



 

26 
 

a) Mapa do Setor Censitário (em papel): 

 

O Mapa do Setor Censitário (em papel) é uma representação gráfica da área a 

ser recenseada. Em seu verso, consta a descrição de seus limites. Eventualmente, a 

representação do setor ganha elementos adicionais que facilitam a identificação de 

sua área (como a adição da área circundante). 

 

b) Dispositivo Móvel de Coleta – DMC  

 

É o equipamento para registro e armazenamento das 

informações coletadas em campo.  

No DMC, podem-se acessar:  

• Mapa do Setor Censitário (digital)  

• Lista de Endereços  

• Questionários 

o Básico  

o Amostra  

• Manual do Recenseador e de Entrevista 
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Uma vez entendidas as características dos instrumentos, vamos à avaliação da nossa 

questão. 

A questão aborda a literalidade do Item 3.5 do manual técnico. Vejam que, de forma 

geral, o entendimento do funcionamento do DMC é de suma importância para 

o trabalho do agente, uma vez que tal dispositivo será a base de coleta de 

informações, bem como uma espécie de “bússola” para que o recenseador possa 

se localizar e analisar o Mapa de Setor Censitário e suas informações. 

Assim, de acordo com o Manual, temos: 

Dominar o uso dos aplicativos e funções do DMC é fundamental para a 

realização do Censo com a qualidade necessária, pois esse equipamento será a 

principal ferramenta de trabalho no cotidiano do Recenseador. 

O mapa do setor censitário é a representação gráfica do setor censitário. Por 

fins práticos, costuma retratar alguns outros elementos adicionais para facilitar o 

reconhecimento do setor em campo.  

Portanto, a questão está CORRETA. 

QUESTÃO 17: 

De acordo com o Estudo dos Conhecimentos Técnicos (TR-40) do IBGE, julgue o item 
seguinte: 

Em relação à remuneração dos agentes recenseadores, é correto afirmar que, a 
Receita Bruta (ganho total do recenseador, composta pela produção + salário-
família, quando houver), subtraída dos valores de INSS e Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF), irá resultar na Remuneração Líquida dos Servidores, 
independentemente da existência de quaisquer obrigações alimentícias que possam 
ser devidas pelos servidores. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 

Essa é uma questão bastante importante para se levar para a prova, uma vez que o 

próprio manual técnico destaca as formas de cálculo da Remuneração Líquida, bem 

como deixa claro o que é a Remuneração Bruta dos servidores. 
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Assim, vamos analisar as definições do Manual e, subsequentemente, analisaremos 

a assertiva: 

 

Percebam que a assertiva trouxe a definição correta da Remuneração Bruta, 

contudo, a questão está INCORRETA ao afirmar que a Remuneração Líquida 

INDEPENDE de quaisquer obrigações alimentícias que possam ser devidas pelos 

servidores, uma vez que, no caso de Pensões Alimentícias, por exemplo, tais 

valores serão DESCONTADOS da Remuneração Bruta e NÃO IRÃO COMPOR A 

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. 

Assim, temos que a questão está INCORRETA. 
 

QUESTÃO 18: 

Para o IBGE, cômodo é todo compartimento coberto por um teto, limitado por 
paredes e que seja parte integrante do domicílio, mesmo se localizado em sua parte 
externa. Assim, de acordo com essa definição, podemos afirmar que se enquadram 
no conceito de “cômodo” as cozinhas, as salas, os recintos com chuveiro e vaso 
sanitário e os quartos. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
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Solução: 
 

Vejam o que o Manual Técnico dispõe sobre o Conceito de Cômodo, especificamente 

em sua página 52: 

Para o IBGE, o conceito de cômodo é todo compartimento coberto por um 

teto, limitado por paredes e que seja parte integrante do domicílio, inclusive 

banheiro e cozinha.  

Por “parede” entende-se aqui a construção vertical que permite limitar, 

dividir ou vedar espaços.  

Note-se que o cômodo pode existir tanto na parte interna, quanto na parte 

externa da edificação principal do domicílio, ainda sendo considerada como parte 

integrante do domicílio (por exemplo, um banheiro construído separadamente da 

construção principal dentro do mesmo terreno). 

Vale ressaltar, ainda, alguns pontos de destaque do Manual Técnico acerca desses 

conceitos:  

 

 
 

QUESTÃO 19: 

A unidade territorial de coleta e divulgação de dados estatísticos do IBGE que é, na 
prática, a área de trabalho onde se localizam os domicílios e estabelecimentos que 
serão visitados pelo Recenseador pode ser chamada de Posto de Coleta. 
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(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Para respondermos à questão, precisamos entender a definição de alguns termos 

utilizados no Manual Técnico do IBGE. Assim, temos: 

Posto de Coleta: 

O Posto de Coleta é o local de trabalho criado temporariamente pelo 

IBGE para dar suporte à operação censitária. Nele, reúne-se a equipe 

encarregada do gerenciamento e da coleta de dados de uma determinada 

área. 

Setor Censitário: 

Local de trabalho do Recenseador, ou seja, será onde o agente realizará a 

coleta de dados. 

Agora, vamos à questão: 

A unidade territorial de coleta e divulgação de dados estatísticos do IBGE que é, na 

prática, a área de trabalho onde se localizam os domicílios e estabelecimentos que 

serão visitados pelo Recenseador pode ser chamada de Posto de Coleta. 



 

31 
 

Percebam que a assertiva inverteu os conceitos de Posto de Coleta e Setor 

Censitário. Para não esquecer, segue um esquema sobre o assunto: 

  
 

QUESTÃO 20: 

Acerca do comportamento do Recenseador, julgue a afirmação a seguir:  

É correto afirmar que o tratamento cortês, respeitoso e seguro com o informante é 
fundamental para estabelecer uma relação de confiança e cooperação com o 
Recenseador.  
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 

Antes de aprofundarmos na questão, vamos primeiramente fazer uma análise sobre 

o tema que a mesma trata.   

Os Recenseadores são pessoas que trabalham visitando os domicílios das pessoas, 

conversando e coletando informações pessoais e suas condições econômicas e 

sociais. Assim, é compreensível que, em um primeiro momento, as pessoas se sintam 

POSTO DE COLETA

LOCAL DE 
TRABALHO 

TEMPORÁRIO

SUPORTE À 
OPERAÇÃO 
CENSITÁRIA

SETOR 
CENSITÁRIO

LOCAL DE 
TRABALHO DO 
RECENSEADOR

ONDE O AGENTE 
REALIZARÁ A 

COLETA DE DADOS
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retraídas ou mesmo reativas às perguntas e, em vários casos, até mesmo reativas ao 

próprio profissional. 

Sendo assim, é essencial para o trabalho do agente que as pessoas os percebam como 

profissionais capacitados, que estão fazendo um trabalho honesto e de grande 

relevância para o país e para população. 

Portanto, vejam o que o Manual Técnico dispõe sobre esse assunto, especificamente 

em sua página 19, item 3.8 (Conduta do Recenseador): 

Milhares de recenseadores do IBGE, em todo o Brasil, vão às ruas em busca de 

informações de qualidade para a coleta do Censo Demográfico 2021. Nesse processo, 

interagem com diferentes públicos, cada qual com suas características e 

peculiaridades.  

Face a essa diversidade, é natural que os moradores recebam os 

recenseadores de maneiras distintas. Ora com receptividade, ora com 

desconfiança e resistência. 

O tratamento cortês, respeitoso e seguro com o informante é fundamental 

para estabelecer uma relação de confiança e cooperação. Além disso, é importante 

que o Recenseador apresente uma postura de trabalho adequada e use sempre o 

crachá de identificação. 

Além disso, o Manual deixa claro a forma como o agente deverá se portar e se vestir: 
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3. Gabarito Preenchido 

Questão Certo Errado 

1 X  

2  X 

3  X 

4  X 

5 X  

6 X  

7  X 

8  X 

9  X 

10 X  

11 X  

12 X  

13  X 

14  X 

15 X  

16 X  

17  X 

18 X  

19  X 

20 X  
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