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REVISÃO DE VÉSPERA  IBGE
1. Um anúncio de imóveis dizia:
“Galpões em condomínio para locação:
* 500m da Linha Vermelha
* Restaurante 24 horas
* Segurança privada 24 horas
* Módulos a partir de 2.300 m2
* 7.500 m2 de estacionamento”
O anúncio citado mostra um conjunto de vantagens para o comprador; entre as vantagens
oferecidas só NÃO está presente:

(A) alimentação saudável;
(B) segurança permanente;
(C) módulos de várias dimensões;
(D) disponibilidade de estacionamento;
(E) facilidade de acesso.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA  IBGE
2. O jornal O Globo de 10/10/2018 informava o seguinte:
“Relatório do FMI divulgado ontem diz que, excluindo a Venezuela, em grave crise,
o Brasil será o país emergente com a maior dívida bruta em relação ao PIB, 90,5%,
em 2019”.
A informação correta passada ao leitor é:

(A) a crise econômica do Brasil é a mais grave do continente;
(B) a crise na Venezuela é causada por sua dívida bruta em relação ao PIB;
(C) a informação veiculada pelo jornal não é confiável em função de ter sido
divulgada pelo FMI;
(D) o conteúdo semântico do advérbio “ontem” depende da data da publicação do
jornal;
(E) o segmento “em grave crise” se refere ao Brasil e à Venezuela.
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REVISÃO DE VÉSPERA  IBGE

Português 
Profa. Janaina  Arruda

3. O cartaz publicitário de um evento de moda no Rio de Janeiro mostrava o
seguinte:
VESTE-RIO A MODA AQUI É FAZER NEGÓCIO
A frase A moda aqui é fazer negócio tem sua originalidade apoiada no(na):

(A) emprego de linguagem não figurada;
(B) duplicidade de sentido da palavra “moda”;
(C) utilização de linguagem coloquial;
(D) inversão dos termos sintáticos da frase;
(E) uso de erro gramatical intencional.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA  IBGE
4. O evento citado na questão anterior teria seu horário de funcionamento
indicado de forma correta na seguinte alternativa:

(A) de 12h às 20 horas;
(B) das 12h a 20 horas;
(C) das 12hs às 20hs;
(D) das 12h às 20 horas;
(E) de 12hs a 20 horas.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA  IBGE
5. Uma entrevista com o economista-chefe do Banco Interamericano de Investimento
registrou o seguinte diálogo:
Entrevistador: O que os americanos podem querer do Brasil?
Economista: Obviamente, lhes interessaria ter melhor acesso à maior economia da América
Latina. O Brasil tem uma enorme complementaridade com a economia americana, em
especial no setor industrial. O economista entrevistado dá uma resposta política à pergunta
feita; a marca dessa preocupação está em:

(A) declarar que o Brasil é a maior economia da América Latina;
(B) informar a complementaridade das economias;
(C) destacar a importância das negociações no setor industrial;
(D) reconhecer que os EUA têm pouco acesso à economia brasileira;
(E) mostrar a preocupação americana com nosso país.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA  IBGE
6. Num evento cujo tema era a Educação, um economista norte-americano disse: “O
crescimento econômico depende da qualificação da população. Se as escolas tiverem
melhorias, os ganhos serão imensos”. Sobre o conteúdo desse fragmento, é correto afirmar
que:

(A) o ponto de vista defendido pelo economista tem relação direta com a sua nacionalidade;
(B) o segundo período do texto diz, em outras palavras, que a qualificação da população
depende do crescimento econômico;
(C) no segmento “qualificação da população”, o termo “da população” funciona como
agente do termo anterior;
(D) a primeira oração do segundo período do texto mostra a condição de os ganhos serem
imensos;
(E) o último período do texto mostra uma certeza futura.
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REVISÃO DE VÉSPERA  IBGE
7. No mesmo encontro sobre Educação, uma representante brasileira declarou:
“A sociedade civil precisa exigir ensino de qualidade. Foi assim para acabar com a inflação,
depois com a corrupção e agora deve ser com a melhoria da educação”. (Priscila Cruz)
Considerando-se o fragmento como argumentativo, sobre os componentes desse
fragmento, é correto afirmar que:

(A) as mudanças essenciais para a sociedade brasileira partem sempre de autoridades
competentes;

(B) o segundo e último período do segmento funciona como argumento na defesa do
pensamento do período anterior;
(C) a inflação e a corrupção servem de exemplo de momentos em que a sociedade civil agiu
emocionalmente;
(D) ensino de qualidade é a condição de acabar-se com a inflação e com a corrupção;
(E) segundo o texto, a melhoria da educação é um objetivo anterior ao combate à inflação e
à corrupção.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE
8. Os dois segmentos citados nas questões 6 e 7 mostram o seguinte ponto em
comum:

(A) a crítica às autoridades educacionais;
(B) o diagnóstico preciso de algumas falhas na educação;
(C) a preocupação com a melhoria na educação;
(D) a indicação de que nosso sistema educacional é excludente;
(E) a previsão de problemas futuros na nossa educação.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE
9. Uma notícia publicada em jornal carioca trazia o seguinte texto: “Pacientes em
risco por impasse do governo Remédio para doença rara está retido no aeroporto
de Brasília há um mês, por desentendimento burocrático entre a Anvisa e o
Ministério da Saúde; carregamento, importado dos Estados Unidos, é avaliado em
R$84,5 milhões”. A condenação maior dessa notícia se dirige ao(à):

(A) corrupção das autoridades;
(B) descaso do governo;
(C) burocracia exagerada;
(D) falta de planejamento governamental;
(E) legislação ultrapassada.

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE
10. “Saiba identificar notícias que possam ser falsas Procure sinais que te ajudem a
julgar se uma informação é falsa. Por exemplo: mensagens encaminhadas de fonte
desconhecida, falta de evidências ou mensagens cujo único propósito é o de irritar
e incitar violência. Estes são sinais claros de que uma história pode não ser
verdadeira. E lembre-se: fotos, vídeos e até áudios podem ser manipulados para
tentar te enganar”. Esse texto, de uma campanha do WhatsApp contra notícias
falsas, mostra um erro de norma culta no seguinte termo sublinhado:

(A) o pronome “te” deveria ser substituído por “o”;
(B) “fonte desconhecida” é redundância desnecessária;
(C) “cujo único propósito é” deveria passar para o plural;
(D) “Estes” deveria ser substituído por “Esses”;
(E) “podem ser” deveria ser alterado para “são”.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE
11. “Saiba identificar notícias que possam ser falsas”. Sobre as formas verbais
desse segmento que serve de título para o texto da questão anterior, é correto
afirmar que:

(A) a forma do imperativo “saiba” indica ordem;
(B) a forma “saiba identificar” indica a existência de duas orações;
(C) a forma “possam ser” indica a existência de duas orações;
(D) as formas “identificar” e “ser” mostram modos diferentes;
(E) a forma do subjuntivo “possam” indica um fato possível.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE
12. Uma das dicas, publicadas na revista Ela (outubro 2018), sobre manter a
geladeira organizada dizia: “Potes de vidro transparentes e em formatos quadrado
e retangular, para encaixar nos cantos da geladeira, são os melhores para guardar
as sobras de comida. Ainda indico etiquetar o que tem em cada um e o dia em que
foi preparado”. (Márcia Primo Costa)
A mesma estrutura do segmento “formatos quadrado e retangular” aparece em:

(A) alunos da primeira e segunda séries;
(B) as bandeiras brasileira e francesa;
(C) livros úteis e interessantes;
(D) atores e atrizes participantes;
(E) bons vinhos e licores.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE
13. No mesmo texto da questão anterior, os termos que estão em perfeito
paralelismo são:

(A) transparentes / em formatos;
(B) encaixar / etiquetar;
(C) cantos da geladeira / sobras de comida;
(D) o que tem em cada um / o dia em que foi preparado;
(E) para encaixar / para guardar.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE
14. A propaganda do relógio Rolex GMT-MASTER II diz o seguinte:
“Criado para exibir a hora em dois fusos horários ao mesmo tempo, é perfeito para
navegar pelo mundo com estilo. Não marca apenas o tempo. Marca a História”. O
texto publicitário destaca como maior ponto de interesse do relógio:

(A) a aplicabilidade em situações diversas;
(B) a perfeição tecnológica do produto;
(C) as vantagens sobre produtos semelhantes;
(D) a sua durabilidade histórica;
(E) a sofisticação mostrada pelo usuário.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE
15. “Por lei, as empresas não podem fazer restrições por gênero, raça, idade ou
qualquer tópico que gere discriminação, conforme a Constituição. Por isso, a
injustiça na seleção geralmente é velada”. Desse fragmento, retirado de um texto
jornalístico sobre seleção de candidatos a emprego, infere-se que:

(A) as empresas respeitam os princípios constitucionais;
(B) algumas discriminações podem ser aceitas sem penalidades;
(C) os contratantes temem as penas legais contra a discriminação;
(D) é razoavelmente justo haver discriminação em alguns casos;
(E) as restrições por gênero, raça e idade estão citadas em ordem de importância.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE
16. “Políticos que não conseguiram se reeleger mergulham em suas reflexões
sobre os motivos que os levaram à derrota. Algo os une: a surpresa com o
resultado e a crença de que os institutos de pesquisa falharam em medir o desejo
por renovação expresso pelos eleitores nas urnas”. (O Globo, 14/10/2018)
As reflexões que unem os derrotados mostram:

(A) a não inclusão de razões pessoais para o fracasso;
(B) a conscientização prévia da possibilidade de derrota;
(C) a atribuição da derrota aos institutos de pesquisa;
(D) a amargura diante da ingratidão dos eleitores;
(E) o medo da onda renovadora da população.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE
17. “O problema da mortalidade materna vergonhosa no Brasil não é a taxa de cesariana
dita alta. Isso é provado por ser praticamente zero a taxa de mortes em clínica privada, onde
os números beiram 90% de cesarianas. Os problemas são as maternidades sucateadas, a
troca de obstetras por pessoal de enfermagem para economizar e a corrupção”.
Esse texto faz parte de uma carta de um leitor para o jornal O Globo, publicada em
14/10/2018.
A posição do leitor diante da mortalidade citada é:

(A) condenar o alto número de cesarianas realizadas;
(B) indicar a cesariana como processo seguro;
(C) protestar contra o abandono da saúde pública;
(D) reprovar políticos pelos atos de corrupção praticados;
(E) indicar caminhos para a mudança da grave situação.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE
18. “O problema da mortalidade materna vergonhosa no Brasil não é a taxa de
cesariana dita alta”. A única afirmação inadequada em relação a essa frase inicial
da carta do leitor citada na questão anterior é:

(A) o “problema” é o grande número de mortes em partos no Brasil;
(B) “mortalidade materna vergonhosa” alude ao grande número de filhos de pais
desconhecidos;
(C) “não é” contraria uma opinião difundida;
(D) “dita” mostra um distanciamento do autor da carta;
(E) “mortalidade materna” se refere exclusivamente à morte das mães, e não dos
bebês.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE
19. Em artigo sobre dificuldades do comércio varejista, aparece o seguinte texto:
“Numa via que corre em paralelo ao caminho das recuperações judiciais e
extrajudiciais, pequenas e médias empresas com dificuldade de caixa estão
recorrendo à sua rede de fornecedores como fonte de financiamento para
manutenção de suas atividades. Alternativa à inadimplência formal ou mesmo ao
fechamento do negócio, esses comerciantes discutem diretamente com a
indústria o parcelamento ou o adiamento de pagamentos e débitos”.
Tratando-se de artigo sobre o comércio, é natural que traga vocábulos e
expressões desse campo semântico específico.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE
A alternativa abaixo que NÃO confirma essa afirmação é:

(A) corre em paralelo;
(B) recuperações judiciais e extrajudiciais;
(C) dificuldade de caixa;
(D) inadimplência formal;
(E) pagamentos e débitos.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE
20. “O Museu Nacional anunciou, nesta sexta-feira (19), que conseguiu resgatar o crânio de
Luzia, o fóssil humano mais antigo das Américas. A peça é uma das mais emblemáticas do
acervo incendiado em 2 de setembro. O crânio foi encontrado fragmentado, mas a
restauração é possível, segundo os cientistas. A reconstrução depende de repasse de verba
do Governo Federal para reabrir o laboratório do museu, que é gerido pela UFRJ
(Universidade Federal do Rio de Janeiro)...” (UOL Notícias, 20/10/2018)
A importância do achado se deve ao fato de:

(A) tratar-se de uma das poucas peças recuperadas do incêndio;
(B) permitir a continuidade das pesquisas;
(C) haver possibilidade de completa restauração;
(D) representar uma peça emblemática do museu;
(E) ser um dos fósseis mais antigos das Américas.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE

25

26



Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE
21. Um texto mostra sempre ferramentas gráficas que organizam a apresentação
do seu conteúdo. Assinale a opção em que a utilidade de uma dessas ferramentas
é indicada de forma inadequada.

(A) Utilização de letras maiúsculas em DESEJO DE CONHECER: marcação de algo a
que o leitor deve dar atenção.

(B) Emprego de itálico em Metafísica: indicação do título de uma obra.
(C) Uso de travessões no primeiro parágrafo: sinalização do acréscimo de uma
explicitação de um termo anterior.
(D) Utilização de aspas na primeira frase do texto: indicação de uma citação de
autoria alheia.
(E) Divisão em parágrafos: marcação de mudança de foco sobre o tema tratado.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE
22. “É natural no ser humano o desejo de conhecer.” As opções a seguir
apresentam justificativas para a presença dessas palavras de Aristóteles no início
do texto 1, à exceção de uma. Assinale-a.

(A) Trazem autoridade ao tema tratado.
(B) Marcam positivamente o nível cultural do texto.
(C) Situam a discussão do texto no plano intelectual.
(D) Introduzem um tema a ser desenvolvido no corpo do texto.
(E) Aportam uma opinião que é contraditada pelo autor do texto.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE
23. Os argumentos apresentados pelo autor do texto se apoiam

(A) nos textos da cultura clássica.
(B) na própria experiência de vida.
(C) nas narrativas exemplificadoras.
(D) nos estudos filosóficos por ele realizados.
(E) nos depoimentos de autoridades no assunto.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE
24. A frase de Aristóteles está em ordem sintática inversa. Assinale a opção que
apresenta essa mesma frase na ordem direta.

(A) No ser humano, o desejo de conhecer é natural.
(B) O desejo de conhecer, no ser humano, é natural.
(C) É natural o desejo de conhecer no ser humano.
(D) O desejo de conhecer é natural no ser humano.
(E) O desejo de conhecer é, no ser humano, natural.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE
25. Sobre o conteúdo da frase de Aristóteles, no texto, assinale a afirmativa
correta.

(A) É contrariado pela visão do autor sobre o brasileiro.
(B) É mal expresso e traz problemas de entendimento.
(C) É portador de uma visão exagerada do filósofo.
(D) É veículo de uma visão negativa sobre o ser humano.
(E) É confirmado pela experiência do autor com os brasileiros.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

GABARITO
1. A
2. D
3. B
4. D
5. A
6. D
7. B
8. C
9. C
10. A

11. E
12. B
13. D
14. E
15. C
16. A
17. C
18. B
19. A
20. D

21. A
22. E
23. B
24. D
25. A
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OBRIGADA

@profa.janaina.arruda
Profa. Janaina Arruda
Janaina Arruda

CONHECIMENTOS TÉCNICOS

Prof. Leandro Signori
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O IBGE e o Censo Demográfico 2022

Prof. Leandro Signori
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Missão Institucional do IBGE

Retratar o Brasil com informações necessárias ao
conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania.

O IBGE e o Censo Demográfico 2022
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Censo Demográfico
 pesquisa realizada pelo IBGE de dez em dez anos.

 Operação realizada para contar a população e obter informações
sobre:

• sua distribuição territorial no país,

• principais características de seus integrantes e de seus domicílios,
e

• evolução de seu quantitativo ao longo do tempo.

O IBGE e o Censo Demográfico 2022
Prof. Leandro Signori
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Censo Demográfico
 Principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos

municípios e localidades.

 Estes dados podem ser utilizados para:

 A definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e
municipal.

 Como auxílio para a tomada de decisões na área de investimentos,
do setor privado.

O IBGE e o Censo Demográfico 2022
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

XIII Censo Demográfico
 Cerca de 70 milhões de domicílios brasileiros.

 8,5 milhões de km² do território nacional.

 5.568 municípios, distrito estadual de Fernando de Noronha (PE) e
Distrito Federal.

 O IBGE promoveu consultas e debates amplos: com a sociedade
brasileira e órgãos técnico-governamentais para se chegar a um
consenso sobre quais questões serão investigadas no Censo
Demográfico 2022.

O IBGE e o Censo Demográfico 2022
Prof. Leandro Signori
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Censo Demográfico 2022
 O conjunto de dados coletados trará resultados relacionados a

questões fundamentais, como:

• O total da população do País por sexo e faixa etária e como está
distribuída no Território Nacional;

• A expectativa de vida da população do País;

• A estimativa de brasileiros que vivem fora do País; (excluído)

O IBGE e o Censo Demográfico 2022
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Censo Demográfico 2022
• O número médio de filhos que uma mulher teria ao final do seu

período fértil;

• O tipo de habitação em que vive a população do País;

• A proporção da população que tem acesso ao saneamento básico;

• O nível de instrução da população;

• As condições de trabalho e o rendimento da população;

O IBGE e o Censo Demográfico 2022
Prof. Leandro Signori
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Censo Demográfico 2022

• Um panorama da diversidade étnico-racial da população brasileira,

com sua distribuição por cor ou raça; e

• A caracterização dos povos indígenas por etnia e línguas indígenas

faladas ou utilizadas nos seus domicílios, além de dados sobre a

população quilombola.

O IBGE e o Censo Demográfico 2022
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Data de Referência - Censo Demográfico 2022

A coleta do Censo Demográfico 2022 será realizada em todo o

Brasil a partir do dia 1º de agosto de 2022, mas a data de

referência do Censo Demográfico 2022 é a meia-noite de 31 de

julho para 1º de agosto de 2022.

O IBGE e o Censo Demográfico 2022
Prof. Leandro Signori
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud
O IBGE e o Censo Demográfico 2022
Prof. Leandro Signori

ACS e ACM

Prof. Leandro Signori
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Agente Censitário Supervisor
 Pessoa que supervisionará o trabalho de uma equipe de

Recenseadores, orientando e corrigindo falhas, assegurando, assim, a
qualidade dos trabalhos.

 Exercerá as tarefas de supervisão da operação censitária, com atenção
às questões técnicas e de informática.

 Subordinado ao Agente Censitário Municipal (ACM).

 A função de Supervisor serve de elo entre os Recenseadores e aqueles
que gerenciam o Posto de Coleta (responsabilidade do ACM).

ACM e ACS
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Agente Censitário Supervisor
 O ACM é quem irá orientá-lo na correta execução de seu trabalho.

 Para que os ACS cumpram com tranquilidade suas funções, estas
foram divididas em duas grandes frentes:

 Treinamento e a contratação dos Recenseadores; e

 Apoio ao Recenseador e a supervisão do seu trabalho de coleta.

ACM e ACS
Prof. Leandro Signori
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Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Primeira atividade do ACS
 Reconhecimento do setor onde realizará o seu percurso completo,

atualizando suas faces e seus logradouros.

 Concomitante ao reconhecimento do setor, coletará os dados da
Pesquisa Urbanística do Entorno dos domicílios.

 Esta atividade ocorrerá em período anterior à coleta de dados
realizada pelo Recenseador.

 O ACS deverá registrar todas as informações encontradas durante o
percurso que não estejam atualizadas ou em conformidade com os
instrumentos de trabalho de campo (DMC, mapa do setor ou
descritivo).

ACM e ACS
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

 Os objetivos da pesquisa são:

 Coletar dados de infraestrutura urbanística relativa à acessibilidade
universal, como circulação de pessoas e veículos, drenagem pluvial e
equipamentos no espaço urbano.

 Fornecer insumos para melhorar a qualidade da cobertura da coleta
do Censo 2022.

 Questões são respondidas a partir da observação direta, sem
entrevistar ou colocar perguntas a moradores ou transeuntes, em
todas as faces de quadras urbanas, que são unidades de coleta do
levantamento.

Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios 
Prof. Leandro Signori

Pesquisa do Entorno 
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Agente Censitário Municipal
 Desempenhará a função de gerente do Posto de Coleta.

 Envolve as seguintes funções:

Gerenciar um grupo de supervisores;

Distribuir tarefas e equipamentos de coleta;

Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos; e

Cobrar o cumprimento das normas estabelecidas pelo
IBGE.

ACM e ACS
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Agente Censitário Municipal
 Utiliza o Sistema Integrado de Gerenciamento e Controle – SIGC, para

gerenciar o Posto de Coleta.

 Responde técnica e administrativamente ao Coordenador Censitário
de Subárea (CCS).

 Estará à frente de dois grupos de ação:

 Gerencial – administração da equipe (supervisores e recenseadores),
e dos materiais e equipamentos do Posto de Coleta;

 Técnico – acompanhamento técnico e monitoramento à coleta de
dados.

ACM e ACS
Prof. Leandro Signori
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Recenseador

Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Recenseador

 É a peça-chave do Censo Demográfico.

 Seu trabalho consiste em obter as informações junto aos
moradores de uma determinada área, percorrendo o Setor
Censitário registrando endereços e realizando as entrevistas
com os moradores.

 Sempre que encontrar alguma dificuldade no seu trabalho,
deverá se reportar ao ACS.

 Caso a supervisão indique a necessidade de corrigir algum dado
coletado, ele deverá retornar a campo.

Recenseador
Prof. Leandro Signori
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Recenseador

 Local de Trabalho: Setor Censitário.

 Local de lotação: Posto de Coleta (municípios).

 A escolha da área em que deseja trabalhar dependerá da

sua classificação final na avaliação do treinamento.

Recenseador
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Posto de Coleta

 Local de trabalho criado temporariamente pelo IBGE para dar
suporte à operação censitária.

Recenseador
Prof. Leandro Signori
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Instrumentos de trabalho

 Dispositivo Móvel de Coleta (DMC)

Mapa do Setor Censitário (em papel)

Recenseador
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Manuais do Recenseador e de Entrevista

 Manual do Recenseador e o Manual de Entrevista (digital) serão
usados como recursos instrucionais durante seu treinamento, além
de fonte de consulta para o seu trabalho de coleta de dados.

 Reúnem os conceitos, as definições, os procedimentos e as
orientações necessárias ao desempenho de suas atividades e ao
registro das informações.

Recenseador
Prof. Leandro Signori
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Mapa do Setor Censitário (em papel)

 Representação gráfica da área a ser recenseada.

 Descrição de seus limites, no verso.

 Eventualmente, a representação do setor ganha

elementos adicionais que facilitam a identificação de sua

área (como a adição da área circundante).

Recenseador
Prof. Leandro Signori
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Dispositivo Móvel de Coleta (DMC)

 Equipamento para registro e armazenamento das informações
coletadas em campo.

 No DMC, podem-se acessar:

 Mapa do Setor Censitário (digital)

 Lista de Endereços

 Questionários: básico e amostra

 Manual do Recenseador e de Entrevista

Recenseador
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Lista de Endereços

 Composta por endereços trabalhados
no setor censitário em pesquisas
anteriores. Por
isso, é também chamada de “lista
prévia”.

Recenseador
Prof. Leandro Signori
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Questionários Básico e da Amostra

 Básico: É o questionário com menor número de quesitos, em que
serão registradas as características do domicílio e de seus
moradores na data de referência. Quesitos aplicados a todos os
domicílios.

 Amostra: Respondido por uma parte da população, selecionada de
forma aleatória por meio de cálculos específicos, formando uma
amostra estatística.

 O aplicativo seleciona apenas um modelo de questionário (básico
ou amostra) que será aplicado em cada domicílio.

Recenseador
Prof. Leandro Signori

Conduta do Recenseador
 O Recenseador deve se

identificar sempre de forma
clara ao seu
interlocutor, deixando seu
crachá visível e esclarecendo
os objetivos da operação
censitária.
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Conduta do Recenseador
 O Recenseador deve estar sempre portando o crachá de identificação.

 O crachá é o documento que credencia o funcionário a realizar a
pesquisa para o IBGE.

Prof. Leandro Signori

Sigilo das informações
 É fundamental garantir o sigilo das informações obtidas pelo Censo.

 O informante deve ser avisado de que essas informações só poderão
ser utilizadas para fins estatísticos.

 O IBGE não divulga os dados de nenhuma pesquisa que possam
identificar o informante e seu endereço (como nomes, telefones, etc).

Recenseador
Prof. Leandro Signori
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Sigilo das informações

A violação do sigilo por servidores, agentes de pesquisa e Recenseadores
do IBGE está sujeita a punição de acordo com as normas e a legislação.

Recenseador
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud
Recenseador
Prof. Leandro Signori

Procedimentos em campo
 Conduta do Recenseador:

 Não permitir que pessoas não autorizadas pelo IBGE o
acompanhem em seu trabalho;

 Não permitir que pessoas estranhas ao serviço
manuseiem os equipamentos de coleta;

 Não permitir que informações contidas no dispositivo de
coleta sejam vistas por terceiros;
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Recenseador
Prof. Leandro Signori

Procedimentos em campo

 Conduta do Recenseador:

 Não fazer comentários sobre qualquer informação obtida

durante seu trabalho; e

 Não revelar fatos ou informações sigilosas sobre os

informantes, domicílios e estabelecimentos pesquisados.

Conceitos Fundamentais

Prof. Leandro Signori
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Setor Censitário
 Definido pelo IBGE, com limites

físicos identificados em áreas
contínuas e respeitando a divisão
político-administrativa do Brasil.

 Unidade territorial de coleta e de
divulgação de dados estatísticos do
IBGE.

 Pode ser urbano ou rural, e é
representado graficamente por um
mapa.

Recenseador
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

 Pode ser urbano ou rural.

 Área urbana: área interna ao perímetro urbano de uma

cidade ou vila, definida por lei municipal.

 Área rural: toda a área externa ao perímetro urbano.

Setor Censitário

Conceitos Fundamentais
Prof. Leandro Signori
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Prof. Antonio Daud
Conceitos Fundamentais
Prof. Leandro Signori

Categoria Situação Definição

Área urbana

Área urbana de alta densidade de 
edificações

Área urbana com alta densidade de
edificações.

Área urbana de baixa densidade 
de edificações

Área urbana com baixa densidade
de edificações, processos de
expansão urbana, áreas verdes
desabitadas, entre outras.

Núcleo Urbano

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

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud
Conceitos Fundamentais
Prof. Leandro Signori

Categoria Situação Definição

Área Rural

Aglomerado rural

Caracteriza-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.

Área rural (exclusive 
aglomerado)

Áreas de uso rural
caracterizada pela dispersão de
domicílios e pela presença
usual de estabelecimentos
agropecuários.
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 Não especial

 Aglomerado Subnormal

 Quartel e Base Militar

 Alojamento/Acampamento

 Setor com Baixo Patamar Domiciliar

 Agrupamento Indígena

 Unidade Prisional

 Convento/Hospital /ILPI /IACA

 Agrovila do PA (Projeto de Assentamento)

 Agrupamento Quilombola

Tipos de Setores Censitários

Conceitos Fundamentais
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

 Não especial: Setor Censitário que não se enquadra em nenhum
outro tipo.

 Aglomerado Subnormal: 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.

Tipos de Setores Censitários

Conceitos Fundamentais
Prof. Leandro Signori
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 Quartel e Base Militar: Setor Censitário de 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.

Tipos de Setores Censitários

Conceitos Fundamentais
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

 Alojamento: Domicílio coletivo geralmente vinculado a alguma
instituição, como universidades ou empresas, destinado a oferecer
moradia por período temporário.

 Acampamento: Entendido como instalação improvisada composta
normalmente por barracas, tendas ou outras estruturas rústicas.

 Alojamento/Acampamento devem possuir no mínimo 50
habitantes residindo há mais de um ano.

Tipos de Setores Censitários

Conceitos Fundamentais
Prof. Leandro Signori
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 Setor com Baixo Patamar Domiciliar: Setor Censitário que abrange
baixa quantidade de domicílios, ou onde não foi identificada a
presença de domicílios.

 Agrupamento Indígena: Setor Censitário em que existam 15 ou
mais indivíduos indígenas residentes em uma ou mais moradias
contiguas espacialmente e por vínculos familiares ou comunitários.

Tipos de Setores Censitários

Conceitos Fundamentais
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

 Unidade Prisional: Setor Censitário relacionado ás unidades
prisionais que abrigam mais de 50 presos permanentes.

 Convento/Hospital/ILPI/IACA: Setor Censitário dos domicílios
coletivos relacionados ao acolhimento de crianças ou idosos, aos
conventos e aos hospitais que contenham, cada um, mais de 50
habitantes permanentes residindo há mais de um ano no local.

Tipos de Setores Censitários

Conceitos Fundamentais
Prof. Leandro Signori
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 Agrovila do PA (Projeto de Assentamento): Setor Censitário com
mais de 50 domicílios que se encontram associados a Projetos de
Assentamento.

 Agrupamento Quilombola: Setor Censitário em que existem 15 ou
mais indivíduos autodeclarados quilombolas residentes em uma
ou mais moradias contíguas espacialmente e por vínculos
familiares ou comunitários.

Tipos de Setores Censitários

Conceitos Fundamentais
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

 Quadra: trecho, geralmente retangular, de uma área urbana ou
aglomerado rural, delimitado por elementos como: ruas,
estradas, estradas de ferro, cursos d’água ou encostas.

 Pode ter forma irregular.

 Face: É cada um dos lados da quadra, contendo ou não
endereços.

Quadra e Face

Conceitos Fundamentais
Prof. Leandro Signori
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 Reúne informações que permitem identificar uma unidade
construída ou em construção dentro de um município.

Endereço

Componentes do endereço: 

1) Logradouro; 

2) Número;

3) Complemento; e 

4) Coordenadas Geográficas.

Conceitos Fundamentais
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

 Logradouro: é uma área ou via pública, reconhecida pela
comunidade, em que circulam pessoas, veículos e mercadorias.

 Um logradouro pode ser uma avenida, uma viela, uma praça, uma
estrada, um acesso ou até mesmo um rio.

 Exemplos: Rua Santo Antônio, Avenida Corifeu de Azevedo
Marques, Estrada BR 101, Rio Solimões etc.

Componentes do Endereço

Conceitos Fundamentais
Prof. Leandro Signori
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 Número: é o valor numérico propriamente dito que indica a

posição da edificação no logradouro.

 Complemento: utilizado para identificar cada unidade que está na

mesma posição de um logradouro.

Componentes do Endereço

Conceitos Fundamentais
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
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 Coordenadas Geográficas: 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.

Componentes do Endereço

Conceitos Fundamentais
Prof. Leandro Signori
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Componentes do Endereço

Conceitos Fundamentais
Prof. Leandro Signori

Conceitos Fundamentais
Morador

Prof. Leandro Signori
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Morador

 Pessoa que, “tem o domicílio como local
habitual de residência na data de referência”.

Devem ser recenseadas todas as pessoas que moravam no 
domicílio na data de referência: à meia-noite de 31 de julho para 

1º de agosto de 2022.

Morador
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Morador

 Embora ausente na data de referência, tem o domicílio
como local habitual de residência, desde que a ausência
não seja superior a 12 meses pelos motivos:

1. viagem a passeio, a serviço, a negócios, de estudos etc.;

2. afastamento de sua comunidade tradicional por motivo
de caça, pesca, extração vegetal, trabalho na roça,
participação em festas ou rituais;

Morador
Prof. Leandro Signori
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Morador

3. internação em estabelecimento de ensino ou hospedagem em
outro domicílio, pensionato, república de estudantes, visando
facilitar a frequência à escola durante o ano letivo;

4. detenção sem sentença definitiva declarada;

5. internação temporariamente em hospital ou estabelecimento
similar; e

6. embarque a serviço (militares, petroleiros etc).

Morador
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
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Morador

Quando o período de afastamento não conta?

 Se, na data de referência, a pessoa se encontrava afastada do
domicílio de origem nas seguintes situações:

1. estar internada permanentemente em sanatórios, asilos,
conventos ou estabelecimentos similares;

Morador
Prof. Leandro Signori
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Morador

Quando o período de afastamento não conta?

2. estar morando em pensionatos sem ter outro local habitual de
residência;

3. ter sido condenada com sentença definitiva declarada; ou

4. ter migrado para outras regiões em busca de trabalho e lá fixou
residência.

Morador
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
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Nesses casos a pessoa não será considerada moradora no

domicílio de origem, mas sim no local onde se encontrava, ainda

que a ausência seja inferior a 12 meses.

Morador
Prof. Leandro Signori
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Morador

Morador com mais de uma residência

 No caso de pessoas que ocupam duas ou mais residências será
necessário investigar com a pessoa entrevistada qual era sua
residência principal na data de referência.

 Ninguém pode ser considerado morador de duas residências
ao mesmo tempo.

Morador
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
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Morador

Procedimentos para determinar qual é a residência principal do
morador:

1. Solicite ao entrevistado que indique qual a sua residência
habitual (residência principal).

2. Caso o entrevistado não possa indicá-la, considere como
principal a residência em que passa a maior parte do ano.

Morador
Prof. Leandro Signori
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Morador

Procedimentos para determinar qual é a residência principal do
morador:

3. Caso a pessoa ocupe duas residências em períodos iguais
durante o ano, considere a residência principal a que possui há
mais tempo.

Morador
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
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 É fundamental que os próprios moradores definam uma pessoa
responsável pelo local. Esta será usada como referência para registrar os
demais moradores. É considerada pessoa responsável por informar os
dados dos demais moradores:

 Homem ou mulher com, no mínimo, doze anos de idade, reconhecida
como tal pelos demais moradores do domicílio.

Características dos moradores
Prof. Leandro Signori

Características dos moradores
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Conceitos Fundamentais

Espécie de Unidade Visitada

Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Espécie de unidade visitada

 Poderão ser encontrados três tipos de edificações nos

endereços observados em campo. São eles:

1. Edificações exclusivamente constituídas de unidades

residenciais, que são as casas, apartamentos etc., chamadas de

domicílios;

Espécie de unidade visitada
Prof. Leandro Signori
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Espécie de unidade visitada

2. Edificações exclusivamente constituídas de unidades não

residenciais, que são as escolas, os postos de saúde, as lojas,

denominadas de estabelecimentos; e

3. Edificações mistas, que podem conter domicílios e

estabelecimentos.

Espécie de unidade visitada
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Espécie de unidade visitada

 As espécies das unidades visitadas se classificam de forma geral

em:

Espécie de unidade visitada
Prof. Leandro Signori
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 Domicílio é o local, estruturalmente separado e
independente, que se destina a servir de habitação a uma
ou mais pessoas.

 É também domicílio o local que não era destinado
originalmente a ser utilizado como tal, mas que passou a
sê-lo em momento posterior.

Domicílio
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Critérios de separação e independência

Domicílio
Prof. Leandro Signori
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Um domicílio só será caracterizado corretamente quando forem

atendidas, simultaneamente, as condições de separação e

independência.

Domicílio
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
Prof. Antonio Daud

Classificação dos domicílios

 Os domicílios são classificados em dois grupos:

 Domicílios particulares; e

 Domicílios coletivos.

Domicílio
Prof. Leandro Signori
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Domicílio particular

 É o domicílio que foi construído para habitação ou que é
utilizado para esta finalidade, servindo de moradia a uma ou
mais pessoas.

 Nele, o relacionamento entre seus ocupantes é ditado por laços
de parentesco, de dependência doméstica ou por normas de
convivência.

Domicílio
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
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Domicílio coletivo

 É uma instituição ou estabelecimento onde a relação entre as
pessoas que nele se encontravam, na data de referência,
restringia-se a normas de subordinação administrativa.

 As pessoas que ali se encontravam podiam ser residentes ou
não. Por isso, o domicílio pode ser caracterizado como coletivo
pela presença de moradores ou não na data de referência.

Domicílio
Prof. Leandro Signori
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Cômodo
 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.

 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).

Domicílio
Prof. Leandro Signori

Estado, Governo e Admin Pública
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Características do Domicílio

Não são considerados cômodos:

 Os corredores de ligação entre cômodos, as varandas

abertas, garagem, compartimentos não residenciais,

cozinha americana ou mezanino.

Domicílio
Prof. Leandro Signori
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GRATIDÃO!

Prof. Leandro Signori

Língua Espanhola
Prof. Adinoél Sebastião

Prof. Antonio Daud

Ética no Serviço Público
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@professordaud t.me/professordaud

Ética
Prof. Antonio Daud

Cebraspe/IBGE 2021

Conforme a Lei n.º 8.112/1990, em caso de exercício irregular de suas atribuições, o
servidor público poderá responder na(s) esfera(s)

A administrativa, apenas.
B penal, apenas.
C administrativa e civil, apenas.
D civil e penal, apenas.
E administrativa, civil e penal.

113

114



Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

Esferas de responsabilidades

Responsabilidades 
do servidor

Administrativa infrações administrativas

Civil dano causado pelo servidor

Penal
crimes e contravenções

imputadas ao servidor, nessa 
qualidade 

Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

• Diretrizes positivas (fazer) - abrangentes
• Art. 116
• Descumprimento:

• Regra → advertência
• desde que “não justifique imposição de penalidade 

mais grave”

deveres

• Diretrizes negativas (não fazer)
• Art. 117
• Penalidades específicas:

• Advertência (art. 129)
• Suspensão (art. 117, XVII e XVIII)
• Demissão (art. 132, XIII)

proibições
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Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

Deveres do servidor público

Lei 8.112, art. 116. São deveres do servidor:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
V - atender com presteza:

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas
por sigilo;

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de
situações de interesse pessoal;
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.

Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

Deveres do servidor público
Lei 8.112, art. 116. São deveres do servidor: (..)

VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da
autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de
outra autoridade competente para apuração;
VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;

VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

X - ser assíduo e pontual ao serviço;
XI - tratar com urbanidade as pessoas;

XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela via
hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada,
assegurando-se ao representando ampla defesa.
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Ética
Prof. Antonio Daud

IBFC/IBGE 2022

Sobre o regime disciplinar previsto na Lei nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais, assinale a alternativa que apresente um dever do servidor
público:
A Praticar usura sob qualquer de suas formas
B Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado
C Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo
D Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro
E Proceder de forma desidiosa

Ética
Prof. Antonio Daud

IBFC/IBGE 2022

A Lei nº 8.112/1990 dispõe que “é dever do servidor público representar contra
ilegalidade, omissão ou abuso de poder” (artigo 116, inciso XII). Acerca do assunto,
assinale a alternativa que dispõe sobre o procedimento adequado da representação:
A A representação será analisada pela mesma pessoa que realizou abuso de poder, não
podendo ser reanalisada por superior hierárquico
B A representação será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade
superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla
defesa
C No procedimento da representação, por tratar de interesse público, não é necessário
assegurar o direito ao contraditório e ampla defesa
D A representação será enviada pelo servidor público omisso, que poderá avaliar
possibilidade de reconsideração ou não do ato
E Caso o servidor púbico cometa um ato contrário a lei, esse ato não poderá ser objeto
de representação
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Ética
Prof. Antonio Daud

ART. 116, Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII será
encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela
contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa.

Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

Proibições ao servidor público
Lei 8.112/1990, art. 117. Ao servidor é proibido:

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;

II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da
repartição;

III - recusar fé a documentos públicos;

IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de
serviço;

V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;

VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de
atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;

(..)
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Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

Proibições ao servidor público
Lei 8.112/1990, art. 117. Ao servidor é proibido: (..)

(..)

*IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da
função pública;

*X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não
personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;
[exceto em LTIP, entidades pertencentes à União ou cooperativas]

*XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se
tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge
ou companheiro;

*XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas
atribuições;

*XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;

Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

Proibições ao servidor público

Lei 8.112/1990, art. 117. Ao servidor é proibido: (..)

*XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas;
*XV - proceder de forma desidiosa;

*XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades
particulares;

XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em
situações de emergência e transitórias; (S)

XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou
função e com o horário de trabalho; (S)
XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.
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Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

IBFC/IBGE 2022

No que se refere ao regime disciplinar do servidor público, conforme dispõe a Lei nº
8112/1990, assinale a alternativa que não apresenta uma das proibições previstas em
lei:
A Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição
B Recusar fé a documentos públicos
C Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou
objeto da repartição
D Tratar com urbanidade as pessoas
E Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o
desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado

Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

Hipóteses de demissão
Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos:
I - crime contra a administração pública;
II - abandono de cargo;
III - inassiduidade habitual;
IV - improbidade administrativa;
V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;
VI - insubordinação grave em serviço;
VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;
VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos;
IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;
XI - corrupção;
XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.
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Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

IBFC/IBGE 2021
A Lei nº 8.112/1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais e traz em seu artigo 132 as hipóteses em que a pena de demissão será aplicada.
Sobre as hipóteses de aplicação da demissão, assinale a alternativa incorreta.
A Prática de crime contra a administração pública
B Inassiduidade habitual
C Improbidade administrativa
D Acumulação legal de cargos, empregos ou funções públicas
E Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição

Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

FGV/IBGE 2019
Joaquim, ocupante do cargo de Coordenador Censitário Subárea do IBGE, nunca sofreu qualquer sanção
disciplinar. No entanto, de acordo com a Lei nº 8.112/90, a Joaquim poderá ser aplicada a penalidade de
demissão caso:
(A) recuse fé a documentos públicos;
(B) revele segredo do qual se apropriou em razão do cargo;
(C) oponha resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;
(D) ausente-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
(E) cometa a pessoa estranha à repartição o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade.
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Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

IBFC/IBGE 2022
Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.
Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo:
I. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas,
empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos
Territórios e dos Municípios.
II. A compatibilidade de horários não é condição para a acumulação de cargos.
III. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo
com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem
acumuláveis na atividade.
Assinale a alternativa correta.

A As afirmativas I, II e III estão corretas
B Apenas as afirmativas I e II estão corretas
C Apenas as afirmativas II e III estão corretas
D Apenas as afirmativas I e III estão corretas
E Apenas a afirmativa I está correta

Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

Art. 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação
remunerada de cargos públicos.

§ 1o A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias,
fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito
Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios.

§ 2o A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da
compatibilidade de horários.

§ 3o Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego
público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram
essas remunerações forem acumuláveis na atividade.
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PENALIDADES

Ética - IBGE
Prof. Antonio Daud

Prof. Antonio Daud

Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

• advertência
• suspensão
• demissão
• cassação de aposentadoria ou disponibilidade
• destituição de cargo em comissão ou função de confiança

Penalidades - art. 127
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Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

Advertência
(art. 129)

por escrito

Violação de deveres do art. 116

Violação de algumas proibições do art. 117 (incisos I a VIII e 
XIX)

Prescrição 180 dias do 
conhecimento do fato

Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud
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Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

Prescrição – art. 142

Prazo Penalidade
180 dias Advertência
2 anos Suspensão
5 anos demais penalidades

Prazos da lei penal
Infrações disciplinares também 

tipificadas como crime 

Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

IBFC/IBGE 2021
Acerca da prescrição da ação penal e as disposições da Lei nº 8.112/1990, analise as afirmativas abaixo e dê
valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) A ação disciplinar prescreverá em 8 (oito) anos, quanto às infrações puníveis com demissão.
( ) A ação disciplinar prescreverá em 180 (cento e oitenta) dias, quanto às infrações puníveis com advertência.
( ) A ação disciplinar prescreverá em 2 (dois) anos, quando às infrações puníveis com suspensão.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
A V, F, V
B V, V, F
C F, V, V
D F, F, V
E F, V, F
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CÓDIGO DE ÉTICA IBGE

Ética - IBGE
Prof. Antonio Daud

Prof. Antonio Daud

Código de ética IBGE

Cap. I

Seção I - Regras deontológicas

Seção II - Deveres

Seção III - Vedações

Cap. II - Comissão de 
Ética

Orientação

Aplicação da censura
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XIV - São deveres fundamentais do servidor do IBGE:
a) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular;
b) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando
prioritariamente resolver situações procrastinató- rias, principalmente diante de filas ou de qualquer
outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribui- ções, com o
fim de evitar dano moral ao usuário;
c) 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;
d) jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e
serviços da coletividade a seu cargo;
e) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e
contato com o público;
f) ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na
adequada prestação dos serviços públicos;
g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitan- do a capacidade e as limitações
individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou
distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-
se, dessa forma, de causar-lhes dano moral;

h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer
comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal;
i) resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratan- tes, interessados e outros
que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações
imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las;
j) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida
e da segurança coletiva;
l) ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao
trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema;
m) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário
ao interesse público, exigindo as providências cabíveis;
n) manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados
à sua organização e distribuição;
o) participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas
funções, tendo por escopo a realização do bem comum;
p) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função;
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q) manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao
órgão onde exerce suas funções;
r) cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções supe- riores, as tarefas de seu
cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre
em boa ordem;
s) facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito;
t) exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-
se de fazê-lo contrariamente aos legíti- mos interesses dos usuários do serviço público e dos
jurisdicionados administrativos;
u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou au- toridade com finalidade
estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo
qualquer viola- ção expressa à lei;
v) apresentar, nas análises estatísticas e geográficas, informações que estejam de acordo com as
normas científicas sobre fontes, métodos e procedimentos, bem como comentar as
interpretações errôneas e o uso indevido de informações estatísticas e geocientíficas;

x) zelar pela qualidade dos processos de produção das informações estatísticas e
geocientíficas oficiais, adotando critérios de boas práticas tanto nas atividades finalísticas
quanto nas atividades de apoio;
z) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste
Código de Ética, estimulando o seu integral cumpri- mento. A conduta ética do servidor do
IBGE deve respeitar a legisla- ção 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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XV - É vedado ao servidor público do IBGE:
a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter
qualquer favorecimento, para si ou para outrem;
b) prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles
dependam;
c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código
de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão;
d) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer
pessoa, causando-lhe dano moral ou material;
e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento
para atendimento do seu mister;
f) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem
pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com
colegas hierarqui- camente superiores ou inferiores;
g) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de aju- da financeira,
gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou
qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o
mesmo fim;

h) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências;
i) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendi- mento em serviços públicos;
j) desviar servidor público para atendimento a interesse particular;
l) retirar da Instituição, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem
pertencente ao patrimônio público;
m) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em
benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros;
n) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitual- mente;
o) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a
dignidade da pessoa humana;
p) exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreen- dimentos de cunho
duvidoso.
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.
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Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

IBFC/IBGE 2021
O Código de Ética Profissional do Servidor Público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) traz em seu bojo os principais deveres do servidor público do IBGE. Acerca dos deveres
fundamentais do servidor do IBGE, assinale a alternativa INCORRETA.
A Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular
B Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e
serviços da coletividade a seu cargo
C Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e
contato com o público
D Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na
adequada prestação dos serviços públicos
E Exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso

Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

FGV/IBGE 2019
Sobre possíveis condutas do servidor do IBGE, observe as assertivas a seguir.

I. ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento
indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal;

II. zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança
coletiva;

III. exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-
lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados
administrativos.

De acordo com o Código de Ética do servidor público do IBGE, dentre os itens acima, são deveres
fundamentais do servidor do instituto:

A somente I;

B somente III;

C somente I e II;

D somente I e III;

E I, II e III.
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Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

FGV/IBGE 2020
No capítulo sobre a Comissão de Ética do IBGE, o Código de Ética do Instituto dispõe que, para fins de apuração
do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de:
A contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional,
desde que ligado diretamente a qualquer órgão estatal, excluídos aqueles que prestam serviços sem retribuição
financeira;
B lei, preste serviços de natureza permanente, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou
indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, excluídos aqueles contratados para serviços temporários;
C 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;
D qualquer ato jurídico legal, excluídos os de origem contratual, preste serviços de natureza permanente,
temporária ou excepcional, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal;
E qualquer ato jurídico legal, excluídos os de origem contratual, preste serviços de natureza permanente,
mediante retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal.

Ética
Prof. Antonio Daud

Cebraspe/IBGE 2021

A Comissão de Ética do IBGE pode aplicar a servidor público a pena de

A censura.
B demissão.
C suspensão.
D advertência.
E cassação.
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Ética
Prof. Antonio Daud

Cebraspe/IBGE 2021

Considerando-se o disposto no Código de Ética do IBGE, é permitido ao servidor
A alegar divergência religiosa para se negar a atender um usuário.
B retardar prestação de contas a seu cargo em caso de ordem expressa de superior
hierárquico.
C deixar de se atualizar quanto a instruções de serviço se não houver capacitação oficial
do órgão para tal.
D abster-se de exercer as prerrogativas funcionais a ele atribuídas se contrárias aos
interesses legítimos de usuário.
E exercer suas funções com finalidade estranha ao interesse público se as formalidades
legais estiverem sendo observadas.

Ética
Prof. Antonio Daud

Cebraspe/IBGE 2021

Em consonância com o Código de Ética do IBGE, a moralidade da administração pública

A pressupõe a ideia de que o fim é sempre o bem comum.
B se limita à distinção entre o bem e o mal.
C pressupõe que a legalidade é superior à finalidade na conduta do servidor público.
D exige que o servidor do IBGE zele pela qualidade dos processos de produção das
informações oficiais, adotando a celeridade nas atividades de apoio como principal critério.
E obriga ao sigilo das informações estatísticas e geocientíficas, que devem ficar adstritas ao
âmbito da administração pública.
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Ética
Prof. Antonio Daud
Língua Espanhola
Prof. Adinoél Sebastião

OBRIGADO

Prof. Antonio Daud

Língua Espanhola
Prof. Adinoél Sebastião

Prof.: Brunno Lima

Matemática – Cargo: Recenseador
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES 
FGV

Prof. Brunno Lima

REVISÃO DE VÉSPERA – IBGE – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / PC – AM / 2022) 
Geraldo resolveu se desfazer de sua coleção de miniaturas. Assim, ele
deu das suas miniaturas para seu irmão Gerson; das que sobraram, ele deu
para seu irmão Gilson e as 48 restantes ele deu para sua irmã Glória.

O número de miniaturas que Gilson recebeu foi

(A) 12.

(B) 16.

(C) 18.

(D) 24.

(E) 48.
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REVISÃO DE VÉSPERA – IBGE – 2022 
Prof. Brunno Lima

REVISÃO DE VÉSPERA – IBGE – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(D) 24.
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REVISÃO DE VÉSPERA – IBGE – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / PCE – RJ / 2022) 
Considere a soma

1

6
+
3

8
+

7

10
=
𝑎

𝑏

sendo os números naturais 𝑎 e 𝑏 primos entre si.

O valor da soma 𝑎+𝑏 é:

(A) 35; (B) 47; (C) 181; (D) 227; (E) 269.

REVISÃO DE VÉSPERA – IBGE – 2022 
Prof. Brunno Lima
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REVISÃO DE VÉSPERA – IBGE – 2022 
Prof. Brunno Lima

REVISÃO DE VÉSPERA – IBGE – 2022 
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GABARITO:
(E) 269
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(FGV / SEFAZ – ES / 2022) 
A figura a seguir mostra uma rede de canos de água em um plano vertical.
Qualquer quantidade de água colocada na abertura X desce e divide-se em
partes iguais em cada um dos pontos de divisão. Os pontos brancos no final de
cada percurso são saídas.
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A fração da quantidade de água que, colocada em X, sai por Y é

(A) 1/3.

(B) 3/8.

(C) 5/12.

(D) 5/24.

(E) 7/24.
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GABARITO:
(E) 7/24.
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(FGV / SSP – AM / 2022) 
Os alunos de uma turma estavam se preparando para um concurso. Constatou-
se que: a terça parte do total de alunos torce pelo Manaus FC, a quarta parte do
total de alunos torce pelo Nacional-AM, e os 35 alunos restantes torcem por
outros clubes ou não são ligados em futebol.

O número de alunos dessa turma que torcem pelo Manaus FC é

(A) 21.

(B) 25.

(C) 26.

(D) 28.

(E) 35.
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GABARITO:
(D) 28.
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(FGV / SSP – AM / 2022) 
Em certo município do sul do Estado do Amazonas o índice pluviométrico no ano
2010 foi 30% menor do que o do ano anterior e, em 2011, foi 40% maior do que
o do ano anterior.

Nesse município, o índice pluviométrico de 2011 foi, em relação ao índice de
2009,

(A) maior em 10%.

(B) maior em 2%.

(C) igual.

(D) menor em 2%.

(E) menor em 10%.
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GABARITO:
(D) menor em 2%.
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(FGV / SSP – AM / 2022) 
Um clube possuía, certo ano, mais de uma centena de sócios. No ano seguinte
recebeu 54 novos sócios que correspondiam a 30% do número de sócios do ano
anterior. No ano seguinte a esse, o clube recebeu novamente 54 novos sócios. A
porcentagem que esses últimos novos sócios representam do número de sócios do
ano anterior é, aproximadamente,

(A) 30%.

(B) 27%.

(C) 25%.

(D) 23%.

(E) 21%
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GABARITO:
(D) 23%.
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(FGV / PM – AM / 2022) 
Segundo dados da PM do Estado do Amazonas, o número de veículos recuperados
em 2018 foi 320 e o número de veículos recuperados em 2020 foi 870.
Comparando os dados desses dois anos, o número de veículos recuperados em 2020
foi maior que o de 2018 em cerca de:

(A) 130%.

(B) 140%.

(C) 150%.

(D) 160%.

(E) 170%.
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GABARITO:
(E) 170%.
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(FGV / PM – AM / 2022) 
Rubinho pagou com juros uma conta já vencida. O valor total pago por Rubinho foi
de R$ 483,00. Sabendo que Rubinho pagou 15% de juros sobre o valor inicial da
conta, o valor dos juros foi de

(A) R$ 75,15.

(B) R$ 72,45.

(C) R$ 68,00.

(D) R$ 63,00.

(E) R$ 61,25.
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GABARITO:
(D) R$ 63,00.
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(FGV / SSP – AM / 2022) 
Laurindo pagou uma conta atrasada, com multa e juros, no valor total
de R$ 1470,00. Multa e juros corresponderam a 5% do valor original que Laurindo
deveria pagar.

O valor original que Laurindo deveria pagar era

(A) R$ 1350,00.

(B) R$ 1396,50.

(C) R$ 1400,00.

(D) R$ 1422,50.

(E) R$ 1430,00.
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GABARITO:
(C) R$ 1400,00.
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(FGV / PM – AM / 2022) 
O soldado Golias mediu o comprimento de sua cama em palmos e encontrou 8
palmos e meio. Um palmo de Golias mede 26 cm. O comprimento da cama de Golias
é aproximadamente

(A) 2 metros.

(B) 2 metros e 10 centímetros.

(C) 2 metros e 20 centímetros.

(D) 2 metros e 30 centímetros.

(E) 2 metros e 40 centímetros.
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GABARITO:
(C) 2 metros e 20 centímetros.
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(FGV / CBM – AM / 2022) 
Um avião de passageiros está voando a 11900 m de altitude quando inicia o
procedimento de descida. A descida é feita a uma razão constante de 600 metros por
minuto até a altitude de 2000 m quando estabiliza sua altitude. A duração dessa
descida foi de:

(A) 15min 3s.

(B) 15min 45s.

(C) 16min 5s.

(D) 16min 30s.

(E) 16min 50s.
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GABARITO:
(D) 16min 30s.
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(FGV / CBM – AM / 2022) 
A vazão de uma mangueira de bombeiro pode ser calculada, de forma aproximada,
pela fórmula 𝑄 = 0,2 𝐷 𝐻 onde 𝑄 é a vazão em litros por minuto, 𝐷 é o
diâmetro mínimo do esguicho em milímetros e 𝐻 é a pressão dinâmica em metros de
coluna de água (mca).

Uma mangueira com diâmetro mínimo de esguicho de 38 mm e pressão dinâmica de
25 mca, ficou ligada por meia hora.

A quantidade de água que passou por essa mangueira nessa meia hora foi cerca de
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(A) 36.000 litros.

(B) 40.000 litros.

(C) 43.000 litros.

(D) 47.000 litros.

(E) 51.000 litros.
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GABARITO:
(C) 43.000 litros.
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(FGV / PC – AM / 2022) 
Um relógio que atrasa 2 minutos por dia, todos os dias, foi acertado à meia noite de
certo dia deste ano de 2022.

Após exatamente 1 ano, à meia noite, esse relógio marcará

(A) 11h50min.

(B) 12h10min.

(C) 12h20min.

(D) 12h50min.

(E) 13h10min.
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GABARITO:
(A) 11h50min.
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(FGV / PCE – RJ / 2022) 
Modificamos um retângulo, aumentando sua base em 32% e diminuindo sua altura
em 32%.

Então, sua área:

(A) não se alterou;

(B) diminuiu cerca de 10%;

(C) aumentou cerca de 10%;

(D) diminuiu cerca de 20%;

(E) aumentou cerca de 20%.
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GABARITO:
(B) diminuiu cerca de 10%;
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(FGV / SSP – AM / 2022) 
Uma pirâmide de base retangular tem volume igual a 36. As arestas da base da
pirâmide são então duplicadas e a altura, triplicada.

O volume da nova pirâmide é

(A) 108.

(B) 216.

(C) 324.

(D) 396.

(E) 432.
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GABARITO:
(E) 432.
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(FGV / CODESP – SP / 2010) 
A função f tem o gráfico abaixo

O valor de 𝑓(10) é

(A) 10. (B) 9. (C) 8,5. (D) 9,5. (E) 10,5.
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GABARITO:
(E) 10,5.

OBRIGADO

Prof. Brunno Lima
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Língua Espanhola
Prof. Adinoél Sebastião

Prof.: Brunno Lima

Raciocínio Lógico Quantitativo – Cargos: 
Agente Censitário Municipal, Agente 

Censitário Supervisor

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES 
FGV

Prof. Brunno Lima
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(FGV / PM – AM / 2022) 
Sabe-se que a sentença “Se o sapato é preto, então a meia é preta ou o cinto é
preto” é FALSA. É correto concluir que

(A) o sapato é preto, a meia não é preta, o cinto não é preto.

(B) o sapato é preto, a meia é preta, o cinto não é preto.

(C) o sapato é preto, a meia é preta, o cinto é preto.

(D) o sapato não é preto, a meia não é preta, o cinto não é preto.

(E) o sapato não é preto, a meia é preta, o cinto é preto.

REVISÃO DE VÉSPERA – IBGE – 2022 
Prof. Brunno Lima

RESOLUÇÃO:

“Se o sapato é preto, então a meia é preta ou o cinto é preto”
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GABARITO:
(A) o sapato é preto, a meia não é preta, o cinto não é preto.
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(FGV / CBM – AM / 2022) 
Sabe-se que a sentença “Se Bruno é amazonense e Ana não é paraense, então Clara
é pernambucana” é FALSA. É correto concluir que

(A) Bruno é amazonense, Ana é paraense, Clara é pernambucana.

(B) Bruno é amazonense, Ana não é paraenses, Clara é pernambucana.

(C) Bruno é amazonense, Ana não é paraense, Clara não é pernambucana.

(D) Bruno não é amazonense, Ana é paraense, Clara é pernambucana.

(E) Bruno não é amazonense, Ana é paraense, Clara não é pernambucana.
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RESOLUÇÃO:

“Se o sapato é preto, então a meia é preta ou o cinto é preto”
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GABARITO:
(C) Bruno é amazonense, Ana não é paraense, Clara não é pernambucana.
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(FGV / PC – AM / 2022) 
Sabe-se que a sentença “Se a camisa é azul, então a calça não é branca ou o boné é
preto” é FALSA.

É correto então concluir que

(A) a camisa não é azul, a calça não é branca, o boné não é preto.

(B) a camisa é azul, a calça não é branca, o boné é preto.

(C) a camisa não é azul, a calça não é branca, o boné é preto.

(D) a camisa é azul, a calça é branca, o boné não é preto.

(E) a camisa não é azul, a calça é branca, o boné é preto.
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RESOLUÇÃO:

“Se a camisa é azul, então a calça não é branca ou o boné é preto”
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GABARITO:
(D) a camisa é azul, a calça é branca, o boné não é preto.
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(FGV / SSP – AM / 2022) 
Sabe-se que a sentença “Patrícia é amazonense ou Marlene não nasceu em
Manaus” é FALSA.

É correto concluir que

(A) se Patrícia não é amazonense, então Marlene não nasceu em Manaus.

(B) Patrícia não é amazonense e Marlene não nasceu em Manaus.

(C) se Marlene nasceu em Manaus, então Patrícia é amazonense.

(D) se Patrícia é amazonense, então Marlene não nasceu em Manaus.

(E) Patrícia é amazonense e Marlene nasceu em Manaus.
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RESOLUÇÃO:

“Patrícia é amazonense ou Marlene não nasceu em Manaus”
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GABARITO:
(D) se Patrícia é amazonense, então Marlene não nasceu em Manaus.
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O advogado de uma empresa afirmou ao diretor que:

“Todos os processos relativos à empresa X foram finalizados”

Dias depois, o diretor foi informado que essa afirmação não era verdadeira. O diretor
concluiu logicamente que

(A) nenhum processo da empresa X foi finalizado.

(B) somente um processo da empresa X não foi finalizado.

(C) pelo menos um processo da empresa X não foi finalizado.

(D) foi finalizado pelo menos um processo que não se refere à empresa X.

(E) todos os processos finalizados não se referiam à empresa X.

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES - FGV
Prof. Brunno Lima

(FGV / FUNSAÚDE – CE / 2021) 

“Todos os processos relativos à empresa X foram finalizados”

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES - FGV
Prof. Brunno Lima

RESOLUÇÃO:
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PROPOSIÇÃO NEGAÇÃO

Todo A é B Algum A não é B

Nenhum A é B Algum A é B

Algum A é B Nenhum A é B

Algum A não é B Todo A é B

(C) pelo menos um processo da empresa X não foi finalizado.

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES - FGV
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
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(FGV / SEFAZ – ES / 2022) 
A negação de “Nenhuma cobra voa” é

(A) Pelo menos uma cobra voa.

(B) Alguns animais que voam são cobras.

(C) Todas as cobras voam.

(D) Todos os animais que voam são cobras.

(E) Todas as cobras são répteis.
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RESOLUÇÃO:

“Nenhuma cobra voa”
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GABARITO:
(A) Pelo menos uma cobra voa.
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(FGV / PM – AM / 2022) 
Considere a afirmação: “Nenhum soldado escuta mal”.

A sua negação é:

(A) Há pelo menos um soldado que escuta mal.

(B) Vários soldados escutam mal.

(C) Todos os soldados escutam mal.

(D) Todos os soldados escutam bem.

(E) Todas as pessoas que escutam bem são soldados.
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RESOLUÇÃO:

“Nenhum soldado escuta mal”.
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GABARITO:
(A) Há pelo menos um soldado que escuta mal.
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(FGV / CBM – AM / 2022) 
Um antigo ditado diz: “Se há fumaça então há fogo”.

Uma sentença logicamente equivalente é

(A) se há fogo então há fumaça.

(B) se não há fumaça então não há fogo.

(C) se não há fogo, então não há fumaça.

(D) se não há fumaça pode haver fogo.

(E) se há fogo então pode haver fumaça.
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RESOLUÇÃO:

“Se há fumaça então há fogo”. 
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RESOLUÇÃO:

“Se há fumaça então há fogo”. 
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GABARITO:
(C) se não há fogo, então não há fumaça.
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(FGV / SSP – AM / 2022) 
Considere a afirmação:

“Hoje é sexta-feira e amanhã não trabalharei”.

A negação lógica dessa sentença é

(A) Hoje não é sexta-feira e amanhã trabalharei.

(B) Hoje não é sexta-feira ou amanhã trabalharei.

(C) Hoje não é sexta-feira, então amanhã trabalharei.

(D) Hoje é sexta-feira e amanhã trabalharei.

(E) Hoje é sexta-feira ou amanhã não trabalharei.
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RESOLUÇÃO:

“Hoje é sexta-feira e amanhã não trabalharei”. 
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RESOLUÇÃO:

“Hoje é sexta-feira e amanhã não trabalharei”. 
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GABARITO:
(B) Hoje não é sexta-feira ou amanhã trabalharei.
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(FGV / SSP – AM / 2022) 
Considere a sentença: “Se Amazonino é amazonense e Reno não é alagoano, então
Carlota não é carioca”.

Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é

(A) Se Carlota não é carioca, então Amazonino é amazonense e Reno não é alagoano.

(B) Se Amazonino não é amazonense e Reno é alagoano, então Carlota é carioca.

(C) Se Amazonino não é amazonense ou Reno é alagoano, então Carlota é carioca.

(D) Se Carlota é carioca, então Amazonino não é amazonense ou Reno é alagoano.

(E) Se Carlota é carioca, então Amazonino não é amazonense e Reno não é alagoano.
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RESOLUÇÃO:

“Se Amazonino é amazonense e Reno não é alagoano, então Carlota não é carioca”.
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RESOLUÇÃO:

“Se Amazonino é amazonense e Reno não é alagoano, então Carlota não é carioca”.
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GABARITO:
(D) Se Carlota é carioca, então Amazonino não é amazonense ou Reno é alagoano.
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(FGV / CBM – AM / 2022) 
Gabriel comprou a camiseta do Nacional-AM, e guardou para uma ocasião especial. Certo
dia, procurado em casa por um amigo, sua irmã disse:

“Vestiu a camiseta e foi ao jogo ou ao bar.” 

A negação lógica dessa sentença é:

(A) Não vestiu a camiseta e foi ao jogo ou ao bar.

(B) Vestiu a camiseta e não foi ao jogo ou ao bar.

(C) Vestiu a camiseta e não foi ao jogo nem ao bar.

(D) Não vestiu a camiseta ou foi ao jogo ou ao bar.

(E) Não vestiu a camiseta ou não foi ao jogo nem ao bar.
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RESOLUÇÃO:

“Vestiu a camiseta e foi ao jogo ou ao bar.” 
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GABARITO:
(E) Não vestiu a camiseta ou não foi ao jogo nem ao bar.
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(FGV / SEFAZ – ES / 2022) 
Valter fala sobre seus hábitos no almoço:

Como carne ou frango.

Como legumes ou não como carne.

Como macarrão ou não como frango.

Certo dia, no almoço, Valter não comeu macarrão.
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É correto afirmar que, nesse dia, Valter

(A) comeu frango e carne.

(B) não comeu frango nem carne.

(C) comeu carne e não comeu legumes.

(D) comeu legumes e carne.

(E) não comeu frango nem legumes.
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RESOLUÇÃO:

Como carne ou frango. 

Como legumes ou não como carne. 

Como macarrão ou não como frango. 

Valter não comeu macarrão. 
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GABARITO:
(D) comeu legumes e carne.
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(FGV / SSP – AM / 2022) 
Considere as seguintes afirmativas a respeito de um objeto chamado biba:

Se biba é bala então não é bola.

Se biba não é bala então é babalu.

É correto concluir que

(A) se biba é bola então é babalu.

(B) se biba é babalu então é bola.

(C) se biba não é bola então é babalu.

(D) se biba não é babalu então é bola.

(E) se biba é bola então não é babalu.
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REVISÃO DE VÉSPERA – IBGE – 2022 
Prof. Brunno Lima

RESOLUÇÃO:

Se biba é bala então não é bola. 

Se biba não é bala então é babalu. 

REVISÃO DE VÉSPERA – IBGE – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(A) se biba é bola então é babalu.
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REVISÃO DE VÉSPERA – IBGE – 2022 
Prof. Brunno Lima

(FGV / SEFAZ – ES / 2022) 
Na mesa de Antônio há três gavetas: A, B e C. Uma gaveta contém documentos,
outra contém chocolates e a terceira contém dinheiro.

Sabe-se que das afirmativas a seguir sobre as gavetas somente uma é
verdadeira.

• A tem dinheiro.

• B não tem chocolates.

• C não tem dinheiro.

REVISÃO DE VÉSPERA – IBGE – 2022 
Prof. Brunno Lima

Assim, é correto afirmar que

(A) A tem chocolates.

(B) B tem dinheiro.

(C) C tem chocolates.

(D) A tem documentos.

(E) B não tem documentos.
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REVISÃO DE VÉSPERA – IBGE – 2022 
Prof. Brunno Lima

RESOLUÇÃO:

• A tem dinheiro.

• B não tem chocolates.

• C não tem dinheiro.

REVISÃO DE VÉSPERA – IBGE – 2022 
Prof. Brunno Lima

RESOLUÇÃO:

• A tem dinheiro.

• B não tem chocolates.

• C não tem dinheiro.
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REVISÃO DE VÉSPERA – IBGE – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(A) A tem chocolates.

OBRIGADO

Prof. Brunno Lima
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E
SITUAÇÕES GERENCIAIS –

CARGOS: AGENTE CENSITÁRIO
MUNICIPAL, AGENTE CENSITÁRIO

SUPERVISOR
Prof. Stefan Fantini
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Níveis Organizacionais

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Processo Administrativo

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Planejamento

Organização

Direção

Controle
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Papéis do Administrador

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

PAPÉIS DO 
ADMINISTRADOR

PAPÉIS
INTERPESSOAIS

Símbolo / 
Representação Representa a organização simbolicamente

Liderança Orienta, influencia e motiva

Elemento de 
Ligação Rede de contatos para troca de informações

PAPÉIS
INFORMACIONAIS

Monitor Coleta e analisa informações

Disseminador Compartilha informações (internamente)

Porta-voz Transmite informações (para o meio externo)

PAPÉIS
DECISÓRIOS

Empreendedor Identifica novas ideias e oportunidades

Solucionador 
de conflitos Corrige problemas (internos e externos)

Alocador de 
Recursos Aloca recursos conforme prioridades

Negociador Representa os interesses da organização

Habilidades do Administrador

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Habilidades 
do 

Administrador

Habilidades 
técnicas

Conhecimento Técnico e/ou Especializado

Relacionadas ao "fazer"

São mais utilizadas no nível operacional

Habilidades 
humanas

Relacionamento interpessoal

Liderar, motivar, coordenar e influenciar.

São importantes para os três níveis. Contudo, são mais relevantes 
para o nível tático

Habilidades 
conceituais

Trabalhar com ideias, abstrações e conceitos

Relacionadas ao "pensar“. Interpretar situações e planejar o futuro

São indispensáveis ao nível estratégico

259

260



Habilidades do Administrador

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria dos Sistemas

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria dos 
Sistemas

seu precursor foi o biólogo Ludwig Von Bertalanffy

novas ideias, conceitos mais integrados, mais sintéticos, que levam em 
consideração o “todo”.

O foco está na relação entre a organização e o ambiente externo, bem 
como na interação entre órgãos internos da própria organização. 

A ideia central é de que as organizações são sistemas abertos. 

Homem funcional

O todo é maior do que a soma das partes (holismo ou sinergia).

Qualquer alteração em uma das partes, repercute no todo (globalismo).

Entropia negativa: as organizações devem importar mais energia (do 
ambiente) do que exportar.

O sistema busca o seu equilíbrio (homeostase). 

Equifinalidade: isso significa que não existe apenas um caminho para 
que o resultado final seja atingido. 
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Tipos de Planejamento

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Missão x Visão x Valores x Negócio

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Análise SWOT

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ambiente INTERNO                   
(aspectos controláveis)

Ambiente EXTERNO                                    
(aspectos não controláveis)

Aspectos POSITIVOS
(ajudam a organização) Forças Oportunidades 

Aspectos NEGATIVOS 
(atrapalham a organização) Fraquezas Ameaças

Balanced Scorecard - BSC

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Perspectivas

Financeira Melhoria dos resultados financeiros (Perspectiva do acionista)

Cliente "Como a organização é vista pelo cliente"

Processos Internos Processos internos críticos para o sucesso

Aprendizado e 
Crescimento Ativos intangíveis (Pessoas, Sistemas e Procedimentos)
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04 Sistemas da Estrutura Organizacional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Autoridade Responsabilidade

Decisão Comunicação

Fatores Condicionantes da Estrutura Organizacional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Fatores Condicionantes da Estrutura 
Organizacional

Fator Humano

Fator objetivos, estratégias e 
políticas

Fator Tecnologia

Fator Ambiente Externo
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Elementos da Estrutura Organizacional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Elementos Básicos da 
Estrutura Organizacional

Especialização do Trabalho 

Departamentalização

Cadeia de Comando 

Amplitude de Controle

Centralização e 
Descentralização

Formalização

Departamentalização Funcional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Estrutura Matricial

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Chefe x Líder

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Chefe / Gerente / Administrador Líder

Administra Inova

É uma cópia É o original

Mantém Desenvolve

Processo formal Processo informal

Focaliza o sistema e estrutura Focaliza as pessoas

Baseia-se nas normas, nas regras e na autoridade 
formal

Baseia-se na confiança

Exerce o controle sobre as pessoas Inspira confiança, incentiva e motiva as pessoas

Assegura o controle e a disciplina dos 
subordinados Estimula a criatividade das pessoas

Estabelece limites para os subordinados Potencializa as competências de cada pessoa 

Atua com base na estrutura hierárquica 
organizacional

Atua de acordo com as situações apresentadas

Visão de curto prazo Perspectiva de longo prazo / Visão de futuro

Pergunta como e quando Pergunta o quê e o por quê

Olhos na base da organização (visão limitada) Olhos no horizonte

Imita É original

Aceita o status quo Desafia o status quo

É o clássico bom soldado É sua própria pessoa

Faz certo as coisas (eficiente) Faz as coisas certas (eficaz)
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Tipos de Poder

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

TIPOS DE PODER

Poder Legítimo Relacionado à hierarquia

Poder Coercitivo Amparado em ameaças, castigos e punições

Poder de 
Recompensa Poder de recompensar as pessoas

Poder de 
Competência 

Possui habilidades, conhecimentos, expertise
ou know-how

Poder de Referência Baseado no carisma, na empatia e nas 
características do líder

Poder de Informação Pessoa detém a posse de informações 
estratégicas

Poder Pessoal Deriva das características individuais

Estilos de Liderança (“Os Três de White e Lippitt”)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estilos de Liderança 

(“Os Três de White e 
Lippitt”)

Liderança 
Autocrática

O líder centraliza toda a tomada de decisões e não há 
qualquer tipo de delegação aos liderados. O líder é dominador, 

impõe suas ordens e traça as diretrizes sem qualquer 
participação do grupo. 

Liderança 
Democrática

Os liderados participam do processo de tomada de 
decisões. O líder participa, orienta e auxilia. É como se o líder 

fosse um “membro normal” do grupo. 

Liderança 
Liberal (ou 

Laissez-Faire)

o líder delega totalmente a tomada de decisões aos 
liderados. A participação do líder é limitada. A liderança tem um 

papel meramente “consultivo”.
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Teoria Situacional de Hersey e Blanchard

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Maturidade M1

Baixa Motivação

Baixa Capacidade

Determinar / Dirigir / Narrar (Estilo E1)

Baixo Relacionamento

Alta Tarefa

Maturidade M2

Alta Motivação

Baixa Capacidade

Persuadir / Vender (Estilo E2)

Alto Relacionamento

Alta Tarefa

Maturidade M3

Baixa Motivação

Alta Capacidade

Compartilhar / Participar (Estilo E3)

Alto Relacionamento

Baixa Tarefa

Maturidade M4

Alta Motivação

Alta Capacidade

Delegar (Estilo E4)

Baixo Relacionamento

Baixa Tarefa

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria da 
Contingência de 

Fiedler

Estilos do Líder

Orientado para tarefa (melhor desempenho em 
situações extremas - muito favoráveis ou muito 

desfavoráveis)

Orientado para relacionamentos/pessoas (melhor 
desempenho em situações moderadas)

Três variáveis

Relação líder-liderados

Estrutura da tarefa

Poder de posição

Teoria da Contingência de Fiedler

275

276



Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria do Caminho-Meta de House

Teoria do Caminho-Meta 
de House

Líder apoiador / incentivador
/ compreensivo

Se preocupa com as necessidades e com o 
bem-estar de seus subordinados

Líder diretivo
Explica detalhadamente “o que” e “como” 

deve ser feito. Ele define metas, os padrões, 
e indica a direção a ser seguida

Líder participativo Incentiva os subordinados a participarem da 
tomada de decisões.

Líder orientado para
resultados / realizações / 

objetivos / Líder realizador

Se preocupa em atingir os melhores 
resultados possíveis. Ele define metas 

desafiadoras

Teoria da Hierarquia das Necessidades

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estima

Sociais

Segurança

Fisiológicas

Autorrealização

Necessidades Inferiores (de Baixo Nível)
-Necessidades Primárias

-São satisfeitas por estímulos externos
(através de salários, condições de trabalho, etc.)

Necessidades Superiores (de Alto Nível)
-Necessidades Secundárias

-São satisfeitas por estímulos internos
(estímulos de dentro do indivíduo)
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Teoria das Necessidades Adquiridas

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Necessidades 
Adquiridas 

(McClelland)

Necessidade de
Realização 

Necessidadede alcançar o sucesso.  O 
objetivo principal do indivíduo é a realização 

pessoal

Necessidade de
Poder 

Necessidade de controlar e influenciar as 
pessoas

Necessidade de
Afiliação 

Necessidade de manter bons 
relacionamentos interpessoais.

Teoria X e Y

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria X e Y 
(McGregor)

Teoria X

Indivíduo é naturalmente preguiçoso e possui aversão ao  trabalho. 
Portanto, precisa ser controlado e dirigido.

o gestor que tem essa visão “X” de seus subordinados, tende a 
controlar seus subordinados de maneira rígida, autocrática e 

coercitiva

Subordinados tratados dessa maneira tendem a responder com baixa 
produtividade, desencorajamento, falta de estímulo e pouco esforço, 

Teoria Y

Indivíduo é naturalmente laborioso e produtivo. Portanto, é capaz de 
se autodirigir e autocontrolar. 

o gestor que tem a visão “Y” de seus subordinados, por acreditar que os 
subordinados são capazes de se autocontrolarem, tende a dirigir seus 

subordinados com base na confiança, autonomia e liberdade. 

Subordinados tratados dessa maneira tendem a responder com elevada 
produtividade, dedicação, iniciativa, entusiasmo, envolvimento pessoal e 

prazer em trabalhar.
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Teoria da Expectância

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

M E I V

Formas de Estimular a Motivação dos Indivíduos

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ação Quando utilizar? Qual o Objetivo?
Tarefas combinadas em conjunto
(combinação de tarefas)

a) Funcionários consideram que o trabalho não
requer o uso de habilidades variadas (trabalho
repetitivo e pouco variado)
b) Funcionários gostariam de assumir mais
responsabilidades

a) aumentar a variedade e a identidade com a
tarefa
b) possibilitar ao ocupante do cargo receber mais
autoridade, e responsabilidade

Carga vertical (expansão vertical de
cargos)

Funcionários consideram que tem pouca autonomia
para realizar suas tarefas e atribuições

aumentar a autonomia quanto aos objetivos de
desempenho

Relações diretas com o cliente ou
usuário
(Estabelecimento de relações com
os clientes)

a) Funcionários consideram que seu trabalho é
repetitivo e pouco variado e que não têm
autonomia para realizá-lo
b) Funcionários consideram que não vem
recebendo o feedback adequado sobre o seu
desempenho

a) aumentar a variedade e envolver maior
responsabilidade e autonomia
b) favorecer a retroação (feedback) por meio do
cliente ou usuário.

Formação de unidades naturais de
trabalho Funcionários consideram que seu trabalho é pouco

relevante para a empresa

produzir significado da tarefa e identidade com a
tarefa, proporcionando no ocupante do trabalho
um sentimento de propriedade em relação àquilo
que faz.

Abertura de canais de retroação

-

atribui ao ocupante o controle e avaliação de seu
desempenho para criar uma tarefa total e
completa com conhecimento dos resultados, se
possível em tempo real, sem depender da
avaliação pelo gestor ou de terceiros.

Criação de grupos autônomos

-
O trabalho tornar-se atividade social e influenciar
o comportamento individual, criando soluções de
trabalho com maior eficácia do que isoladamente.
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Processo de Comunicação

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Barreiras à Comunicação

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Robbins

Filtragem O emissor manipula a informação, para que ela seja vista de maneira mais 
favorável pelo destinatário

Percepção Seletiva O destinatário vê e escuta “seletivamente”, interpretando a mensagem de 
acordo com suas características pessoais

Sobrecarga de 
Informação

Existe um volume muito grande de informações, fazendo com que o 
destinatário não seja capaz de processar todas essas informações

Emoções Os estados emocionais (felicidade, tristeza, sofrimento, alegria, etc.) do 
indivíduo influenciam a forma ele interpreta a mensagem.

Linguagem / 
Semântica

A linguagem utilizada pelo indivíduo é influenciada por aspectos como: idade, 
cultura e grau de educação

Medo da 
Comunicação 
(Ansiedade)

Decorre do medo que a pessoa sente de se comunicar 

Diferenças de Gênero Homens e mulheres utilizam a comunicação de formas diferentes. 

Comunicação 
“politicamente 

correta”

As pessoas “modificam” o seu vocabulário para se “ajustar” ao movimento 
do “politicamente correto”, 

Silêncio Utilização do silêncio (ausência de palavras) para evitar conflitos, e isso 
prejudica a comunicação,
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Fluxos de Direção da Comunicação

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Etapas do Processo de Controle

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Definição dos objetivos

Monitoramento/Avaliação
do desempenho "atual"

Comparacão entre o 
desempenho "atual" e o 

padrão estabelecido

Correção, Realimentação 
ou Feedback
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Tipos de Controle

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Eficiência x Eficácia x Efetividade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

EFICIÊNCIA Utilização de 
recursos

Fazer de forma 
correta

Relaciona-se 
aos Meios Foco Interno

EFICÁCIA
Alcance dos 
resultados 
(objetivos)

Fazer a coisa 
certa

Relaciona-se 
aos Fins Foco Externo

EFETIVIDADE Impacto
causado

Gerar 
benefícios, 

transformação 

Relaciona-se 
aos Benefícios

gerados
Foco Externo
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Prof. Stefan Fantini
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Qualidade

Significados 
(Maximiano)

Excelência Se refere ao melhor que se pode fazer. A excelência é absoluta: é o 
ideal mais elevado. 

Especificações
Se refere à qualidade “planejada”. Ou seja, é a definição de “como”

o produto ou serviço deve ser. Qualidade significa o conjunto das 
características de um produto ou serviço. 

Conformidade Se refere ao grau de identidade entre o produto ou serviço e suas 
especificações.

Adequação ao Uso

Adequação ao uso é uma ideia que engloba as definições anteriores e 
tem dois significados: qualidade de projeto (compreende as 
características do produto que atendem as necessidades ou 

interesses do cliente) e ausência de deficiências (quanto maior o 
número de deficiências, mais baixa é a qualidade).

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ferramentas Qualidade

Ferramentas 
da Qualidade

Histograma
É um gráfico de barras (retângulos), que tem por objetivo auxiliar o gestor a identificar e 
visualizar a frequência de determinado evento (defeito/problema). É uma ferramenta 

estatística que permite a visualização e a identificação das variações 

Diagrama de 
Pareto

Regra do 80/20, 80% dos “resultados” (“problemas”) provêm de 20% de ”causas”. 
Auxilia o gestor a “focar” (priorizar) nos aspectos que mais geram impacto na situação 

analisada.

Diagrama de 
Ishikawa

Auxilia o gestora identificar as causas de determinado problema. Diagrama de Causa-
Efeito (Gráfico Espinha de Peixe)

Benchmarking
É um processo contínuo e sistemático de análise das práticas adotadas por empresas 

concorrentes, as quais são consideradas fortes e, na maioria das vezes, líderes de 
mercado.  

5W2H Tem por objetivo facilitar o planejamento das atividades. Auxilia o gestor a traçar os 
planos de ação para que os objetivos sejam alcançados. Auxília na tomada de decisão.

GUT Ferramenta utilizada para priorizar os problemas.
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PLAN

DO

CHECK

ACT

Ciclo PDCA

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Características do Bom Atendimento

Características 
do Bom 

Atendimento

Cortesia Trata-se de agir com gentileza e educação. 

Apresentação O atendente deve se apresentar de forma adequada. 

Competência O atendente deve possuir os conhecimentos, as habilidades e as atitudes
necessárias à prestação do atendimento. 

Presteza O atendente deve estar sempre “disposto” (disponível) a prestar o atendimento 
e resolver os problemas do cliente. 

Comunicabilidade O profissional de atendimento deve ter uma boa comunicação. 

Interesse Os profissionais de atendimento devem demonstrar interesse nas demandas
dos clientes. 

Atenção Os profissionais devem dar atenção exclusiva aos clientes. 

Eficiência O atendente deve utilizar os recursos disponíveis da melhor maneira possível, 
com o objetivo de satisfazer as necessidades dos clientes.

Discrição O profissional de atendimento deve sempre ser discreto no atendimento. Busca-
se, assim, preservar as informações dos clientes.
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Características do Bom Atendimento

Características 
do Bom 

Atendimento

Tolerância O atendente deve ser capaz de entender e respeitar as diferenças e as 
diversidades dos clientes. 

Organização O atendente deve manter seu ambiente “limpo” e “organizado”, com todos 
os materiais necessários ao atendimento

Credibilidade O atendente deve ser honesto e “sério”. 

Confiabilidade O atendente deve ser confiável. Ou seja, só deve “prometer” o que, de fato, 
conseguirá cumprir. 

Objetividade O atendente deve ser claro e objetivo.

Conduta O atendente deve ter um bom comportamento e agir com profissionalismo. A 
conduta do profissional de atendimento irá “refletir” a conduta da organização

Iniciativa e 
Flexibilidade

O atendente deve buscar, ativamente, resolver as demandas dos clientes e, 
além disso, deve ser flexível para encontrar novas maneiras de atendê-las

Equidade O atendente deve tratar as pessoas igualmente (sem preconceitos ou 
privilégios)

Paciência O atendente deve manter a paciência, com o objetivo de atender o cliente da 
melhor maneira possível.

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

SERVQUAL

05 Critérios 
SERVQUAL

Tangibilidade 
(Aspectos 
Tangíveis)

trata-se da aparência física das instalações, dos equipamentos, dos materiais, 
dos serviços e do quadro de funcionários. 

Confiabilidade consiste na capacidade de prestar o serviço “prometido” de forma precisa, 
confiável, eficiente e consistente. 

Responsividade 
(Receptividade / 

Presteza)

trata-se da capacidade de ajudar os clientes com prontidão (isto é, estar 
sempre “disponível” para prestar o serviço).  

Empatia
engloba as dimensões de Acessibilidade, Comunicação e Compreensão. 
Trata-se de fornecer atenção individualizada, facilidade de acesso e de 

comunicação

Garantia 
(Segurança)

engloba as dimensões de Competência, Cordialidade (Cortesia), 
Credibilidade e Segurança. 
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Atitudes Necessárias ao Bom Relacionamento Interpessoal

Atitudes 
Necessárias ao 

Bom 
Relacionamento 

Interpessoal

Empatia

Compreensão 
Mútua

Comportamento 
Receptivo

Proatividade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Grupos x Equipes

295

296



Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Modelo dos 05 Estágios de Desenvolvimento dos Grupos (de
Bruce Tuckman)

Estágio 5 - Interrupção 
Trata-se da etapa de finalização do grupo. Ou seja, é o momento em que o grupo se prepara para sua 

dissolução (desfazimento). 

Estágio 4 - Desempenho 
É a fase na qual os membros grupo convergem todos os seus esforços para a realização da 

tarefa. 

Estágio 3 - Normatização 
Os membros do grupo se tornam mais “próximos” e coesos. Quanto maior o relacionamento do 

grupo, maior será a proximidade e a coesão interna do grupo, construindo-se, assim, uma unidade 
coordenada (sólida). 

Estágio 2 - Tormenta 
Nesse momento os indivíduos já aceitam a existência de um grupo e se sentem parte dele. 

Contudo, nessa etapa surgem conflitos entre os membros do grupo. 

Estágio 1 - Formação

É a fase inicial do processo evolutivo de um grupo. 

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Administração de Recursos Humanos (ARH) x Gestão de
Pessoas (GP)

Administração de Recursos Humanos

- Pessoas são "recursos" (patrimônio 
físico)

-Manutenção da cultura organizacional, 
introversão, isolamento, ênfase na 

eficiência interna, rotina burocratizada, e 
uma visão voltada para o passado e 

presente.

Gestão de Pessoas

- Pessoas são "parceiras" (patrimônio intelectual)

- Mudança cultural, inovação, extroversão, 
visão estratégia, ênfase na eficácia

organizacional, administração participativa, e 
uma visão voltada para o futuro.
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Avaliação 360° - Método Moderno de Avaliação de
Desempenho

Avaliação 360°

A avaliação de desempenho é realizada de forma “circular”, por todos que mantêm 
algum tipo de contato com o indivíduo avaliado. Isto é, “todos avaliam todos” (inclusive 

o próprio indivíduo - autoavaliação)

Vantagens

É um método rico, que fornece informações completas e precisas. 

Permite o anonimato

tende a reduzir o efeito halo.

Desvantagens

é um método complexo, caro e de dificil planejamento e aplicação. 

é um método caro e que requer o treinamento dos avaliadores.

Pode gerar avaliações “conflitivas”

A possibilidade de permitir que colegas, pares e subordinados realizem a avaliação 
pode gerar “parcialidade” (tendenciosidade) nos resultados. Ou seja, as avaliações 

desses indivíduos podem ser tendenciosas.

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Competência

COMPETÊNCIA CONHECIMENTOS HABILIDADES ATITUDES

Conhecimentos

•Saber Acumulado
•Saber "o que fazer" e saber "por 
que fazer"

•Relacionado à informação.

Habilidades

•Capacidade de conseguir utilizar 
os conhecimentos na relalização 
das atividades

•Saber "como fazer" / "saber 
fazer"

•Relacionado à técnica e à 
prática

Atitudes

•Ações do indivíduo
•"querer fazer" / "saber agir/ser"
•Relacionado ao interesse, 
motivação, identidade e 
determinação
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Treinamento e Desenvolvimento

Sistema de 
TD&E

Informação Trata-se de ações educacionais de curta duração. São módulos ou unidades 
organizadas de informações e conhecimentos.

Instrução
Trata-se de orientações baseadas em objetivos instrucionais. São formas simples 

de estruturação de eventos de aprendizagem, utilizadas para transmitir 
conhecimentos, habilidades e atitudes de maneira simples e fácil. 

Treinamento Tem por objetivo a melhoria do desempenho funcional do indivíduo (atividades 
"atuais"). É orientado para o presente e para o cargo “atual”.

Desenvolvimento

Busca desenvolver competências no indivíduo, com o objetivo de desenvolvê-lo 
profissionalmente, para que ele seja capaz de utilizar essas competências

futuramente. É orientado para o futuro (cargos futuros) e para o indivíduo. Visa à 
carreira.

Educação Conjunto de eventos educacionais de média e longa duração que tem por objetivo a 
formação e qualificação profissional contínua dos funcionários. 
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