


 

 
 

PORTUGUÊS 

01 IMBEL 2021 “Os que gostam de cerejas cedo aprendem a subir em árvores.” 

(provérbio alemão) 

Assinale a opção que apresenta a forma de reescrever esse provérbio que modifica seu sentido original. 

(A) Cedo aprendem a subir em árvores os que gostam de cerejas. 

(B) Os que gostam de cerejas aprendem cedo a subir em árvores. 

(C) Aprendem cedo a subir em árvores os que gostam de cerejas. 

(D) Os que de cerejas gostam aprendem cedo a subir em árvores. 

(E) Os que gostam cedo de cerejas aprendem a subir em árvores. 

02 IMBEL 2021 “Os que gostam de cerejas cedo aprendem a subir em árvores.” 

(provérbio alemão) 

O que esse ditado nos ensina é que 

(A) o desejo motiva as nossas ações. 

(B) as crianças sempre obedecem às suas vontades. 

(C) as dificuldades devem ser sempre superadas. 

(D) as brincadeiras infantis não devem ser esquecidas. 

(E) a experiência nos ensina a ser fortes. 

03 IMBEL 2021 “Mais vale um pássaro na mão que dois voando!” 

(ditado popular) 

Esse ditado contraria os 

(A) defensores do meio-ambiente. 

(B) opositores à poluição visual. 

(C) protetores dos animais. 

(D) favoráveis à alimentação natural. 

(E) contrários à destruição da natureza. 

04 IMBEL 2021 Assinale a opção em que a inversão da posição de palavras altera o sentido original. 

(A) Vale mais um pássaro na mão que dois voando / Mais vale um pássaro na mão que dois voando. 

(B) Em terra de cego, quem tem um olho é rei / Em terra de cego, quem um olho tem é rei. 

(C) Deus ajuda a quem cedo madruga / Deus ajuda a quem madruga cedo. 

(D) Panela velha é que faz comida boa / Panela velha é que faz boa comida. 

(E) Médico novo, tumba nova / Novo médico, tumba nova. 

05 IMBEL 2021 “Quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama.” 



 

 
 

(provérbio africano) 

Assinale a opção que apresenta a manchete que confirma esse ditado. 

(A) Estados Unidos e Rússia debatem um acordo nuclear. 

(B) Impasse entre senadores, faz discussão do salário ser adiada. 

(C) Pobres e idosos disputam a xepa das feiras. 

(D) Regulamentação dos sindicatos fica para 2025. 

(E) China e Índia desejam produzir mais vacinas. 

06 IMBEL 2021 “É mais fácil a mãe alimentar sete filhos do que sete filhos alimentarem a mãe.” 

(ditado francês) 

Nesse ditado, os sentimentos que marcam, respectivamente, a atitude da mãe e a dos filhos são 

(A) bondade / ignorância. 

(B) inteligência / maldade. 

(C) amor / devoção. 

(D) dedicação / ingratidão. 

(E) pureza / desprezo. 

07 IMBEL 2021 “É mais fácil a mãe alimentar sete filhos do que sete filhos alimentarem a mãe.” 

(ditado francês) 

A oração reduzida “a mãe alimentar sete filhos” pode ser substituída, de forma adequada, pela seguinte 

oração desenvolvida: 

(A) que a mãe alimente sete filhos. 

(B) que a mãe alimentasse sete filhos. 

(C) que a mãe alimentava sete filhos. 

(D) a mãe alimentando sete filhos. 

(E) a mãe esteja alimentando sete filhos. 

08 IMBEL 2021 “Mares tranquilos não fazem bons marinheiros.” 

(anônimo) 

O ditado anônimo acima é confirmado pelo seguinte ditado: 

(A) É de pequenino que se torce o pepino. 

(B) Não gastes vela com mau defunto. 

(C) Gato escaldado tem medo de água fria. 

(D) É nas dificuldades que aparecem as virtudes. 

(E) Quem responde com pressa, raramente acerta. 



 

 
 

09 IMBEL 2021 Todos os ditados a seguir mostram formas do verbo ter, que é amplamente empregado 

em lugar de outros verbos. 

Assinale a opção que apresenta o ditado em que se propõe um substituto adequado para esse verbo. 

(A) Gato escaldado tem medo de água fria / possui. 

(B) O cão tem quatro patas, mas não pode seguir quatro caminhos / dispõe de. 

(C) Quem pouco semeia tem escassa colheita / recebe. 

(D) Há o que finge ser rico e nada tem / demonstra. 

(E) O que semeia justiça tem paga segura / adquire. 

10 IMBEL 2021 Assinale a opção que apresenta o ditado que mostra incoerência. 

(A) A mulher é um mal necessário. 

(B) Aqueles que não sonham estão perdidos. 

(C) De que serve correr quando se está no caminho errado? 

(D) Mais vale um vizinho perto que um irmão longe. 

(E) Os velhos deviam ser mortos quando nascem. 

11 IMBEL 2021 “Grandes fortunas não têm terceira geração.” 

(ditado chinês) 

Isso mostra que 

(A) há uma enorme desvalorização das moedas do mundo. 

(B) os herdeiros não cuidam bem das fortunas. 

(C) grandes fortunas são cada vez mais raras na atualidade. 

(D) as maiores fortunas vão perdendo valor progressivamente. 

(E) as grandes fortunas tornam-se pequenas quando divididas. 

12 IMBEL 2021 “Se você quer ser feliz por uma hora, tire uma soneca; por um dia, vá pescar; por um 

mês, case-se; por um ano, herde uma fortuna; pela vida inteira, ajude outros.” 

(ditado chinês) 

Nesse caso, a segredo para se conseguir a felicidade é 

(A) a preguiça. 

(B) a paciência. 

(C) a caridade. 

(D) o amor. 

(E) a sorte. 

13 IMBEL 2021 “Se você quer ser feliz por uma hora, tire uma soneca; por um dia, vá pescar; por um 

mês, case-se; por um ano, herde uma fortuna; pela vida inteira, ajude outros.” 



 

 
 

(ditado chinês) 

Nesse ditado aparecem as seguintes formas verbais: tire / vá / case-se / herde / ajude. 

As formas que representam mais proximamente o valor de ordem do imperativo são 

(A) tire / vá. 

(B) vá / case-se. 

(C) case-se / herde. 

(D) herde / ajude. 

(E) ajude / tire. 

14 IMBEL 2021 “Se você quer ser feliz por uma hora, tire uma soneca; por um dia, vá pescar; por um 

mês, case-se; por um ano, herde uma fortuna; pela vida inteira, ajude outros.” 

(ditado chinês) 

Este ditado mostra uma visão negativa 

(A) da pescaria e do casamento. 

(B) do casamento e da inteligência dos herdeiros. 

(C) da inteligência dos herdeiros e do amor ao próximo. 

(D) do amor ao próximo e da pescaria. 

(E) da pescaria e da preguiça. 

15 IMBEL 2021 “Aquele que constrói seguindo o conselho de todo mundo, terá uma casa torta”. 

(ditado dinamarquês) 

A oração “seguindo o conselho de todo mundo” equivale a 

(A) de acordo com o conselho de todo mundo. 

(B) apesar do conselho de todo mundo. 

(C) após o conselho de todo mundo. 

(D) contra o conselho de todo mundo. 

(E) ante o conselho de todo mundo. 

16 IMBEL 2021 “Quem tem uma linda mulher, um castelo na fronteira ou um vinhedo à beira da estrada 

precisa sempre estar preparado para a guerra.” 

(ditado espanhol) 

Os três fatores, citados neste ditado, que podem provocar guerra mostram uma característica comum, 

que é 

(A) a facilidade de serem conquistados. 

(B) a possibilidade de gerar riqueza. 

(C) a condição de despertar cobiça. 



 

 
 

(D) a situação de serem alvos desprotegidos. 

(E) o estado de serem bens descuidados pelo dono. 
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ÉTICA 

01 CESPE 2018  

Julgue os itens que se seguem, a respeito das atitudes do servidor público no desempenho das suas funções. 

I O fato de um servidor público deixar qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que ele 

exerça suas funções, acarretando atraso na prestação do serviço, caracteriza atitude contra a ética, mas não grave 

dano moral ao usuário dos serviços públicos. 

II Tratar mal uma pessoa que paga seus próprios tributos significa, direta ou indiretamente, causar-lhe dano moral. 

III Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios por parte do servidor público tornam-se, às vezes, difíceis 

de corrigir e podem caracterizar negligência no desempenho da função pública, mas não imprudência. 

IV Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. 

Estão certos apenas os itens 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) I, III e IV. 

E) II, III e IV. 

02 IADES 2019 O 

 servidor público deve se fundamentar nos valores éticos para tomadas de decisão concernentes à 

A legalidade. 

B honestidade. 

C eficiência. 

D oportunidade. 

E conveniência. 

03 IBFC 2020 

Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 



 

 
 

( ) Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas 

funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não 

caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos 

usuários dos serviços públicos. 

( ) O servidor só pode omitir ou falsear a verdade para defender os interesses da própria pessoa interessada ou da 

Administração Pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar- se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, 

da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. 

( ) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, 

o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. 

( ) O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu 

cumprimento e, assim, evitando a conduta negligente. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 

 

A) V, V, F, F 

B) V, F, V, V 

C) F, V, V, V 

D) V, F, V, F 

04 FADESP 2019 

A administração pública também requer que os seus gestores atuem em conformidade com princípios éticos. Tal 

conduta implica 

A) procrastinar ou dificultar as ações dos administrados, os cidadãos e seus interesses. 

B) agir faltando com boa fé, lealdade e profissionalismo na gestão dos bens públicos. 

C) comportar-se de maneira respeitosa no trato dos cidadãos e dos bens públicos. 

D) concordar ou cooperar com vontades personalistas dos governantes. 

05 CESPE 2018 

No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão à 

A) ética. 

B) impessoalidade. 

C) conveniência. 

D) eficiência. 

E) legalidade. 

06 CESPE 2018 

Além da distinção entre lícito e ilícito, a moralidade da administração pública também abrange a ideia de que a 

finalidade dos seus atos deve ser sempre o 

A) justo. 

B) equilíbrio. 

C) honesto. 



 

 
 

D) bem comum. 

E) ético. 

07 CESPE 2018 

Determinado servidor público, apesar de devidamente capacitado por sua chefia imediata, tem cometido repetidos 

erros na execução de suas tarefas, demonstrando uma conduta de difícil correção. 

Sob o ponto de vista da ética no serviço público, é correto associar o desempenho insatisfatório desse servidor a 

A) imprudência. 

B) imperícia. 

C) Desonestidade. 

D) desvio de finalidade. 

E) ato atentatório à dignidade. 

08 CESPE 2018 

Servidor público que, no exercício do cargo, tratar mal um contribuinte, sob o ponto de vista das regras atinentes 

à ética no serviço público, praticará 

A) ato ilegal. 

B) ato injusto. 

C) ato gerador de dano moral. 

D) conduta de má-fé. 

E) conduta atentatória à cidadania. 

09 FGV 2019 

O Código de Ética do servidor público do IBGE estabelece que a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a 

eficiência e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público do 

instituto. De acordo com o citado diploma ético, para melhor exercício de sua função pública no IBGE, o servidor 

deve ter consciência: 

A) da relevância das informações estatísticas e geocientíficas, a fim de atender ao direito à informação pública de 

modo imparcial e com igualdade de acesso; 

B) do dever jurídico, via de regra, de se manter em sigilo leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos 

sistemas estatístico e cartográfico no instituto; 

(C) de promover a publicidade de qualquer ato administrativo do órgão, incluindo os dados individuais de pessoas 

físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum; 

(D) das suas limitações funcionais, no sentido de que terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, se afastando 

de conceitos genéricos e subjetivos como o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o 

inoportuno; 

(E) da necessidade de zelar pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais, adotando critérios 

de boas práticas nas atividades de apoio, se eximindo de fazê-lo nas atividades finalísticas, eis que exclusivas de 

agentes políticos. 

10 FGV 2019 



 

 
 

De acordo com o Código de Ética do servidor público do IBGE, salvo os casos de segurança nacional, 

investigações policiais ou interesse superior do Estado e da Administração Pública, a serem preservados em 

processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui 

requisito de eficácia e moralidade. Nesse contexto, o mencionado diploma ético estabelece que: 

A) os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE são públicos e devem estar disponíveis 

no sítio eletrônico do Instituto; 

B) toda pessoa tem direito à verdade e o servidor do IBGE não pode falseá-la, salvo quando a informação for 

contrária aos interesses da Administração Pública;  

C) toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público e 

deve ser objeto de publicidade no sítio eletrônico do IBGE; 

D) leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos sistemas estatístico e cartográfico no Instituto devem 

ser de conhecimento público; 

E) todo requerimento de informação feito ao IBGE por órgãos públicos ou empresas privadas deve ser atendido 

no prazo de 5 (cinco) dias, mediante publicação no sítio eletrônico do Instituto. 

GABARITOS ÉTICA 
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MATEMÁTICA 

01 IMBEL 2021 Mônica pensou em dois números naturais consecutivos. A soma deles é 41. O produto 

dos dois números pensados por Mônica é 

(A) 440. 

(B) 430. 

(C) 420. 

(D) 410. 

(E) 400. 

02 IMBEL 2021 Paulo tem 72 reais. Pedro tem 5 reais a mais do que Priscila e Priscila tem a quarta 

parte do que Paulo tem em reais. 

A quantia em reais que Paulo tem a mais do que Pedro é 

(A) 49. 

(B) 55. 

(C) 62 

(D) 67. 

(E) 77. 

03 IMBEL 2021 Sabe-se que a soma de dez números naturais é par. 

Em relação a esses dez números é correto afirmar que 

(A) todos são, obrigatoriamente, pares. 



 

 
 

(B) todos são, obrigatoriamente, ímpares. 

(C) pelo menos um deles é par. 

(D) a quantidade de números pares é ímpar. 

(E) a quantidade de números ímpares é par. 

04 IMBEL 2021 Dez árvores foram plantadas ao longo de uma mesma margem de uma estrada reta. A 

distância entre árvores consecutivas é sempre a mesma. A distância entre a primeira árvore e a quinta 

árvore é 24 metros. 

A distância, em metros, entre a segunda e a oitava árvores, é de 

(A) 24. 

(B) 28. 

(C) 32. 

(D) 36. 

(E) 40. 

05 IMBEL 2021 Considere os múltiplos de 3 compreendidos entre 1 e 200. Desses múltiplos de 3, a 

quantidade daqueles que também são pares é 

(A) 22. 

(B) 33. 

(C) 44. 

(D) 55. 

(E) 66. 

06 IMBEL 2021 O volume de água contido em um reservatório é de 23500 cm3. Esse volume expresso 

em litros é 

(A) 0,235. 

(B) 2,35. 

(C) 23,5. 

(D) 235. 

(E) 2350. 

07 IMBEL 2021 Marcela comprou dois quilogramas de feijão a R$ 8,90 o quilograma e cinco 

quilogramas de arroz a R$ 4,85 o quilograma.  

Marcela pagou com uma nota de R$ 50,00 e recebeu de troco a quantia de 

(A) R$ 7,95. 

(B) R$ 7,75. 

(C) R$ 7,50. 

(D) R$ 7,25. 



 

 
 

(E) R$ 7,00. 

08 IMBEL 2021 Alberto pensou em um número natural e a seguir fez as seguintes operações em 

sequência com o número pensado: 

• Somou 13; 

• Dividiu o resultado por 7; 

• Subtraiu 9. 

O resultado encontrado por Alberto foi 11. 

A soma dos algarismos do número que Alberto pensou é 

(A) 13. 

(B) 12. 

(C) 11. 

(D) 10. 

(E) 9. 

09 IMBEL 2021 25% de um certo número é igual a 7,5. 

45% desse mesmo número é igual a 

(A) 9,5. 

(B) 10,0. 

(C) 10,5. 

(D) 12,0. 

(E) 13,5. 

10 IMBEL 2021 Duas jarras, com capacidade de um litro cada uma, contêm suco de caju. Uma das 

jarras tem um quarto de sua capacidade com suco de caju e a outra tem três quintos de sua capacidade 

com suco de caju. 

As duas jarras são completadas com água e, a seguir, os seus conteúdos são colocados em uma jarra com 

capacidade de dois litros.  

Nessa jarra maior, a fração de água é 

(A) 3/20. 

(B) 6/23. 

(C) 17/23. 

(D) 17/40. 

(E) 23/40. 

11 IMBEL 2021 Em uma fábrica há um cano de cobre com diâmetro de 5/8 de polegada que precisa ser 

trocado, mas os fabricantes nacionais só possuem canos desse tipo com diâmetros especificados em 

milímetros. 



 

 
 

Sabe-se que 1 polegada é equivalente a 2,54 cm. 

O diâmetro desse cano mede, aproximadamente, 

(A) 14 mm. 

(B) 16 mm. 

(C) 18 mm. 

(D) 20 mm. 

(E) 40 mm. 

12 IMBEL 2021 14 dúzias e meia de ovos foram colocados em embalagens de 3 dezenas. 

 

Depois de preencher o maior número possível de embalagens desse tipo, sobraram 

(A) 12 ovos. 

(B) 16 ovos. 

(C) 20 ovos. 

(D) 24 ovos. 

(E) 26 ovos. 

13 IMBEL 2021 O triplo do sucessor de 12 é antecessor de 

(A) 32. 

(B) 34. 

(C) 38. 

(D) 39. 

(E) 40. 

14 IMBEL 2021 O número N é par, está entre 57 e 97, é múltiplo de 7, mas não é múltiplo de 5. 

A soma dos algarismos de N é 

(A) 7. 

(B) 10. 

(C) 12. 



 

 
 

(D) 15. 

(E) 16. 

15 IMBEL 2021 O menor número positivo N, tal que 2,34 + 3,79 + N seja um número inteiro, é 

(A) 0,13. 

(B) 0,43. 

(C) 0,77. 

(D) 0,87. 

(E) 0,93. 

16 IMBEL 2021 Joana comprou um fogão na promoção com 40% de desconto e pagou R$ 516,00. 

O preço desse fogão fora da promoção era de 

(A) R$ 724,40. 

(B) R$ 822,00. 

(C) R$ 860,00. 

(D) R$ 886,20. 

(E) R$ 910,60. 

 

GABARITOS DE MATEMÁTICA 

01 02 03 04 05 06 07 08 

C A E D B C A D 

09 10 11 12 13 14 15 16 

E E B D E C D C 

 

01 INÉDITA 2021 

A missão do IBGE é: 

A) “retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania”. 

B) “representar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da 

cidadania”. 

C) “retratar o Brasil com informações necessárias ao desconhecimento de sua realidade e ao exercício da 

cidadania”. 

D) “retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e informação ao cidadão”. 

E) “representar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e informação ao cidadão”. 

02 INÉDITA 2021 

o Censo Demográfico, que é a operação realizada a cada 

A) 3 anos 

B) 5 anos 



 

 
 

C) 11 anos 

D) 15 anos 

E) 10 anos 

03 INÈDITA 2021 

O censo demográfico é realizado para; 

A) contar a população e obter informações sobre as principais características dos habitantes e de seus domicílios 

B) contar a população e os animais e obter informações sobre as principais características dos habitantes e de seus 

domicílios 

C) contar a população e obter informações sobre habitantes e de seus domicílios apenas 

D) contar a população e obter informações sobre as principais características dos habitantes e de seus domicílios 

E) verifica a sua distribuição territorial do país apenas 

04 INÉDITA 2021 

O Censo é a 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 

A) Nacional e estadual 

B) Nacional e Municipal 

C) Nacional, Estadual e Municipal 

D) Nacional 

E) Municipal 

05 INÉDITA 2021 

Em 2022, o IBGE realizará  

A) O XII Censo Demográfico 

B) O XI Censo Demográfico 

C) O III Censo Demográfico 

D) O I Censo Demográfico 

E) O XIII Censo Demográfico 

06 INÉDITA 2021 

Todo Censo Demográfico deve ter um marco no tempo, como data de referência para a coleta dos dados. Os 

Recenseadores deverão considerar a realidade desse instante no tempo como referência para a coleta de 

informações. O Censo Demográfico 2022 será realizado em todo o Brasil a partir do dia 1º de junho de 2022 com 

qual data de referência definida? 

A) a partir do dia 1º de agosto de 2022. 

B) a partir do dia 31 de agosto de 2022. 

C) dia 31 de dezembro de 2022, à meia-noite. 

D) a meia-noite de 31 de maio para 1º de junho de 2022. 

E) a partir do dia 01 de maio para 1º de junho 2022 



 

 
 

07 INÉDITA  2021 

O Censo Demográfico é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e 

localidades. Estes dados podem ser utilizados? 

A) para a definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal como também auxiliar na tomada 

de decisões na área de investimentos do setor privado. 

B) para formulação de estratégias de fiscalização da gestão privada industrial pelo poder público Federal. 

C) para viabilizar o apoio econômico às pesquisas de desenvolvimento rural e urbano do país. 

D) para avaliar ações e as políticas em implantação sobre o desenvolvimento urbano nas proximidades rurais; 

E) para promover politicamente os municípios e estabelecer o controle da produção agropecuária utilizando 

diferentes variáveis básicas, permitindo a investigação de diferentes aspectos a cada Censo. 

08 INÉDITA 2021 

Por mais de 80 anos, o IBGE vem contribuindo para o Brasil com as suas pesquisas e mapeamentos. É um instituto 

de significado ímpar, dada à importância da sua atuação e dos reflexos que oferece para a sociedade, especialmente 

para o fortalecimento de políticas públicas. Em seus fundamentos, o IBGE é: 

A) o órgão coordenador de políticas públicas do país.  

B) o órgão coordenador e executor de políticas públicas do país. 

D) o órgão coordenador e produtor de políticas públicas do país. 

C) o órgão privado de informações estatísticas e geográficas do país. 

E) o órgão coordenador e produtor de informações estatísticas e geográficas do país. 

09 INÉDITA 2021 

Ao estudar o material “Estudo dos Conhecimentos Técnicos do IBGE” para o Recenseador, Agente Censitário 

Supervisor (ACS) e Agente Censitário Municipal (ACM), João leu a seguinte frase: “Retratar o Brasil com 

informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania”. 

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

A) Processo de Coleta. 

B) Missão do IBGE. 

C) Objetivo do ACS. 

D) Visão do IBGE. 

E) Responsabilidade do ACM. 

10 INÉDITA 2021  

Os dados coletados no Censo Demográfico 2022 são relativos ao estado de coisas em uma data específica, isto é, 

a um retrato da situação naquele momento. O conjunto de dados coletados trará resultados relacionados a questões 

fundamentais, exceto: 

A) Um panorama da diversidade étnico-racial da população brasileira, com sua distribuição por cor ou raça. 

B) A caracterização dos povos indígenas por etnia e línguas indígenas faladas ou utilizadas nos seus domicílios, 

além de dados sobre a população quilombola. 

C) O número médio de filhos que uma mulher teria ao final do seu período fértil. 



 

 
 

D) O número da população de LGBTQIA+ por todo Brasil. 

E) As condições de trabalho e o rendimento da população. 

 

GABARITOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS 
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