Censo Experimental

EXERCÍCIOS

Processo Seletivo Simplificado
Estudo dos Conhecimentos
Técnicos

Questão 1:
O IBGE oferece um panorama objetivo e atual do país, com a produção e a
disseminação de informações de natureza estatística, geográfica e ambiental.
Essa missão se concretiza quando o IBGE:
-

Identifica, mapeia e analisa o território;
Realiza a contagem da população;
Informa como a população vive.

Esse conjunto de afirmações é:
(
(

)
)

Falso
Verdadeiro

Questão 2:
O Censo Demográfico é a operação realizada a cada 10 anos para contar a
população e obter informações sobre:
-

sua distribuição territorial no país;
principais características de seus integrantes e de seus domicílios; e
acompanhar a evolução qualitativa ao longo do tempo.

Esse conjunto de afirmações é:
(
(

)
)

Falso
Verdadeiro

Questão 3:
Para chegar a um consenso sobre quais questões serão investigadas no Censo
Demográfico 2020, o IBGE promove consultas e debates amplos com a:
___________________ e ______________________.
Assinale as alternativas que completam adequadamente as lacunas anteriores:
( )
Sociedade brasileira;
( )
Institutos de pesquisa e estatística privados;
( )
Mídia em geral;
( )
Órgãos técnico-governamentais.
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Questão 4:
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Antes da execução de um censo, é realizado um ensaio geral com objetivo de
testar todas as definições e procedimentos planejados. Para a operação
censitária de 2020, esse ensaio será o Censo Experimental 2019. Assinale a
opção coerente em relação à essa etapa da operação censitária:
(

)

(

)

(

)

(

)

O Censo Experimental, por ser apenas um momento de ajuste das
questões da pesquisa censitária, não contará com a etapa de coleta de
dados;
Os dados coletados para o Censo Experimental 2019 são relativos ao
estado de coisas para uma data específica ou de referência que é o dia
31 de agosto de 2019, à meia-noite. Isto é, a um retrato da situação
naquele momento;
Os aspectos quantitativos e características da população serão
coletados considerando o intervalo entre o censo anterior(2010) e a
data de referência do censo atual;
A coleta do Censo Experimental será realizada no Município de Belo
Horizonte, Minas Gerais, considerando o período entre 23 de setembro
de 2018 e 22 de novembro de 2019.

Questão 5:
A coleta do Censo Experimental será realizada no Município de Poços de Caldas,
Minas Gerais, no período de 23 de setembro de 2019 a 22 de novembro de 2019.
Mas, a data de referência para o Censo Experimental 2019 é o dia:
Assinale a alternativa que contém a data de referência correta:
(
(
(
(

)
)
)
)

31 de agosto de 2019, à meia-noite
27 de agosto de 2020, à meia-noite
18 de agosto de 2019, às onze horas
31 de setembro de 2019, ao meio-dia

Questão 6:
Durante o seu trabalho de coleta de dados, o Recenseador ficará lotado em um
local físico sob responsabilidade do IBGE, chamado: __________________________.
Marque a alternativa que completa corretamente a lacuna:
(
(
(
(

)
)
)
)

Setor censitário
Posto de coleta
Polo físico
Logradouro
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Questão 7:
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Durante a coleta de dados, o Recenseador terá dois instrumentos de trabalho
disponíveis. Marque a opção que indica corretamente esses dois recursos:
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(

)

(

)

(

)

(

)

Mapa do Setor Censitário (em papel) e Lista de endereços dos
domicílios
Bloco de informações sobre o morador e Dispositivo Móvel de Coleta
(DMC)
Mapa do Setor Censitário (em papel) e Dispositivo Móvel de Coleta
(DMC)
Lista de endereços dos domicílios e Bloco de informações sobre o
morador

Questão 8:
O _________________________ é o responsável por fazer o trabalho da coleta de
dados por meio de entrevistas com os moradores. Estando em contato direto
com o público, ele representa o IBGE para a sociedade. Assinale a função que
caracteriza adequadamente a definição acima:
(
(
(
(

)
)
)
)

Recenseador
Agente Censitário Municipal
Agente Censitário Supervisor
Coordenador Censitário de Subárea

Questão 9:
Em relação aos Agentes Censitários (ACM e ACS) associe corretamente as
funções com os cargos:
O ___________________________ exercerá as tarefas de supervisão da operação
censitária, com atenção às questões técnicas e de informática, exercendo,
quando necessário, tarefas administrativas, como renovação de contratos,
avaliação da coleta de dados etc. Sua principal função é acompanhar, avaliar e,
sobretudo, orientar os Recenseadores durante a execução dos trabalhos de
campo. Assim, evitam-se erros no preenchimento dos questionários e falhas na
cobertura do Setor (como a omissão de pessoas e domicílios).
(
(
(
(

)
)
)
)

Agente Censitário Municipal – ACM
Agente Censitário Supervisor – ACS
Coordenadores Censitários de subárea – CCS
Recenseador
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Questão 10:
A seguir são indicadas três situações de endereços encontrados em campo.
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(

)

Os novos endereços que forem encontrados em campo devem
ser____________________________

(

)

Endereços que continuam presentes em campo, após verificação
devem ser____________________________

(

)

Endereços que não forem encontrados em campo devem
ser____________________________
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Para cada uma delas o Recenseador deverá atribuir um status:
(1) Confirmados
(2) Incluídos
(3) Excluídos
Assinale a opção que indica a ordem correta dos status nas três situações
respectivamente:
(

)

1, 3, 2

(

)

2, 3, 1

(

)

1, 2, 3

(

)

2, 1, 3

Questão 11:
A diferença entre remuneração bruta e remuneração líquida do recenseador
está nos descontos que incidem sobre a primeira, tais como: INSS, IRPF e Pensão
alimentícia e valores de produção recebidos indevidamente.
(
(

)
)

Falso
Verdadeiro

Questão 12:
Julgue a afirmação a seguir:
É correto afirmar que o tratamento cortês, respeitoso e seguro com o
informante é fundamental para estabelecer uma relação de confiança e
cooperação com o Recenseador.
(
(

)
)

Falso
Verdadeiro
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Questão 13:
Julgue a afirmação a seguir:
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A garantia de que as informações obtidas pelo Censo Demográfico e por
quaisquer outras pesquisas são sigilosas é fundamental tanto para os
informantes quanto para o IBGE. Por isso, o informante deve ser avisado que
essas informações poderão ser utilizadas por agências de empregos que
tenham interesse na pesquisa.
(
(

)
)

Falso
Verdadeiro

Questão 14:
Correlacione os papeis dos profissionais no censo 2020 as suas atribuições:
(1) Agente Censitário Municipal (ACM)
(2) Agente Censitário Supervisor (ACS)
(3) Recenseador
(

)

(

)

(

)

Pessoa que supervisionará o trabalho de uma equipe de
recenseadores, orientando e corrigindo falhas, assegurando, assim, a
qualidade dos trabalhos.
Pessoa responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio
de entrevistas com os moradores.
Desempenhará a função de gerente do Posto de Coleta. Realizando as
seguintes funções: gerenciar um grupo de supervisores, distribuir
tarefas e equipamentos de coleta, assim como acompanhar o
desenvolvimento dos trabalhos, e cobrar o cumprimento das normas
estabelecidas pelo IBGE.

Assinale a alternativa que indica a ordem correta do preenchimento da
correlação:
(
(
(
(

)
)
)
)

2, 1, 3
3, 2, 1
1, 2, 3
2, 3, 1

Questão 15:
A unidade territorial de coleta e divulgação de dados estatísticos do IBGE que é,
na prática, a área de trabalho onde se localizam os domicílios e
estabelecimentos que serão visitados pelo Recenseador pode ser chamada de:

a)
b)
c)
d)

Posto de coleta
Setor Censitário
Domicilio
Unidade de visita
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Durante o seu trabalho de coleta em campo, o recenseador deve seguir
rigorosamente as orientações oferecidas no treinamento do IBGE e seguir a
orientação de:

a) Permitir que pessoas não autorizadas pelo IBGE o acompanhem em seu
trabalho;

b) Fazer comentários sobre informação obtida durante seu trabalho;
c) Permitir que pessoas estranhas ao serviço manuseiem os equipamentos de
coleta;

d) Impedir que fatos ou informações sigilosas sobre os informantes sejam
revelados.

Questão 17:
A abordagem aos moradores é um momento crítico da coleta em que o
informante faz um primeiro “julgamento” do Recenseador. Assinale a opção que
não contém uma recomendação importante para o momento da coleta:

a) Demonstre profissionalismo e credibilidade;
b) Cumprimente o informante e identifique-se, demonstrando que você é uma
pessoa credenciada e treinada para realizar a coleta pelo IBGE;

c) Seja objetivo, fale brevemente o que deseja.
d) Em caso de resistência, mostre os dados coletados nos domicílios vizinhos.

Questão 18:
Para o IBGE, cômodo é todo compartimento coberto por um teto, limitado por
paredes e que seja parte integrante do domicílio. Assinale as opções que
caracterizam um “cômodo”:
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

Cozinhas
Garagem
Salas
Recinto com chuveiro e vaso sanitário
Varanda abert0061
Quartos
Corredores entre cômodos
Cozinha americana
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Define-se como morador a pessoa que tem o domicílio como local habitual de
___________________ e nele se encontrava na data de ___________________.
(
(
(
(

)
)
)
)

residência – referência
referência – entrevista
residência – entrevista
residência – nascimento

Questão 20:
Marcos Coimbra estava viajando a trabalho na data de referência. Sua mãe
informou que ele está nos Estados Unidos desde 30 de maio de 2019. Assim, ele
deverá ser considerado _________________ em seu _________________ habitual, e
deverá ser incluído na coleta, pois sua ausência não ultrapassou 12 meses.
( )
recenseador – endereço
( )
morador – domicílio
( )
morador – trabalho
( )
recenseador - trabalho

Questão 21:
Alguns critérios são essenciais para definir e caracterizar corretamente a
existência de um domicílio ou mais de um em uma mesma propriedade ou
terreno. Esses critérios devem ser atendidos simultaneamente. Assinale a
alternativa que indica quais critérios atendem a classificação da existência de
um domicílio ou mais de um em uma mesma propriedade ou terreno:
(
(
(
(

)
)
)
)

Independência e Separação
Acesso direto e exclusividade
Independência e simultaneidade
Separação e divisão de despesas

Questão 22:
Os domicílios são classificados em dois grupos: domicílios particulares e
domicílios coletivos. Assinale, nas opções a seguir, apenas os exemplos de
domicílios particulares:
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Casas
Habitações em cortiço
Hotéis
Habitação indígena
Quartéis
Orfanatos
Tendas improvisadas
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Questão 23:
Julgue a afirmação a seguir:
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Nos Domicílios Particulares, o relacionamento entre seus ocupantes é ditado
por laços de parentesco, dependência doméstica ou por normas de convivência.
(
(

)
)

Falso
Verdadeiro

Questão 24:
Em Domicílios coletivos, as pessoas que ali se encontravam, na data de
referência, tinham a sua relação regida por normas de subordinação
administrativa. Essas pessoas podiam morar no local ou não, passando apenas
parte de seu dia no recinto. São Domicílios coletivos:

a)
b)
c)
d)

abrigos, orfanatos, hotéis e presídios.
asilo, hospital e domicilio particular.
casa de detenção, condomínio e apartamento.
habitações indígenas(malocas), hospital, apartamento e quartéis

Questão 25:
No levantamento das informações sobre os moradores são investigados
diversos temas como etnia, emigração internacional, imigração internacional e
migração interna. Considerando esse tema assinale a opção que
“É o ato de deixar um município para morar em outro município dentro do
Território Nacional.”

(
(
(
(

)
)
)
)

Imigração Internacional
Emigração Internacional
Migração Interna
Extradição

Questão 26:
No levantamento das informações sobre os moradores são investigados
diversos temas. Assinale a alternativa que indica o conceito que descreve
adequadamente a definição a seguir:
“É uma comunidade humana definida por afinidades linguísticas, culturais e
sociais. Corresponde também a “povo” (no sentido de conjunto de pessoas que se
caracterizam por uma cultura e forma de vida social própria).”

a)
b)
c)
d)

Etnia
Domicílio particular
Logradouro
Domicílio coletivo
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Para compor a relação entre os moradores de um domicilio é fundamental que
os próprios moradores definam uma pessoa responsável pelo local. Esta pessoa
será usada como referência para registrar os demais moradores. Assim, para o
IBGE, é considerada pessoa responsável homem ou mulher com, no mínimo,
____________________ de idade, reconhecida como tal pelos demais moradores do
domicílio.

a)
b)
c)
d)

5 anos (cinco)
10 anos (dez)
15 anos (quinze)
18 anos (dezoito)

Questão 28:
No grupo de quesitos de educação, questiona-se, por exemplo, sobre a
alfabetização do morador, com a seguinte pergunta: sabe ler ou escrever? O
recenseador deve captar se o respondente:

a)
b)
c)
d)

Frequenta ou frequentou uma escola em algum momento da vida;
Sabe escrever seu nome;
Sabe ler e escrever pelo menos um bilhete simples;
Tem um certificado de conclusão da classe de alfabetização.
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