80 QUESTÕES COMENTADAS IBGE
AULA 1 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS IBGE
Professor: Bruno Ferreira de Oliveira

APRESENTAÇÃO DO CURSO

Olá meus amigos!
Tudo bem?
Meu nome é Bruno Ferreira de Oliveira, hoje com 27 anos,
residente em Uberlândia/MG, graduado em Letras e pós-graduação
em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral.
Minha história com o Direito Eleitoral iniciou-se há 3 anos.
Irei resumir para vocês minha história na vida de “concurseiro”.
Em 2010 estava eu me preparando para o Concurso do STM
(Superior Tribunal Militar), primeiro concurso de vários que prestei
desde então.
Resultado: DESASTRE. (rs)
Mas vocês acham que eu desanimei? É claro que não.
Depois desse fiz INMETRO, Ministério Público do RJ,
Câmara dos Deputados, Senado Federal, Secretaria do Estado
da Educação MG (Cargo de Professor de Língua Portuguesa e
Inglesa) e vários outros.
Não ficarei aqui detalhando todos eles, pois acho que o
interesse de vocês é outro.
Logrei aprovação na Secretaria do Estado da Educação MG,
hoje professor efetivo do Estado de Minas Gerais.
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Faço o que gosto e amo o que faço.
Mas vocês me perguntam?
Professor, o que Direito Eleitoral tem haver com isso tudo?
Absolutamente nada. Porém como tenho uma página que
auxilia Concurseiros www.facebook.com/concursoseleitorais, resolvi
criar um Curso com 60 questões comentadas de Conhecimentos
Específicos para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística).
A proposta é 4 aulas com 20 questões comentadas cada.
Será disponibilizada 1 aula por semana conforme cronograma
abaixo:
Data

Aula

14/10/2013

Aula 1

21/04/2013

Aula 2

28/04/2013

Aula 3

04/11/2013

Aula 4

No final das 4 aulas criarei uma Avaliação com 10 questões
para todos os alunos participantes do projeto.
Conforme vocês sabem o Edital do IBGE saiu no final do mês de
Setembro propondo 300 vagas para Técnico em todo o país. A banca
escolhida foi o CESGRANRIO, sendo o formato das questões de
múltipla escolha (A,B,C,D e E)
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As provas ocorrerão no dia 01/12/2013 com duração de 4
horas.
Sem mais delongas, passemos às questões.
Questão 1
(Banca BFO – Bruno Ferreira de Oliveira)A necessidade
de obtenção de dados estatísticos para conhecer melhor o país
iniciou-se deste o período imperial com a criação da Diretoria
Geral de Estatística, conhecida também como DGE. Tal
Diretoria seria responsável por organizar as atividades
estatísticas nacionais e realizar o primeiro recenseamento
feito no Brasil. Sobre este assunto assinale a única alternativa
correta:
a). O Censo do Brasil é um censo realizado a cada 10
anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A
população é contada em todo o território do Brasil e os
resultados são usados pelo governo no desenvolvimento de
políticas públicas e na destinação dos fundos governamentais
para a unidades federativas. O primeiro Censo Nacional foi
realizado em 1872 que recebeu o nome Recenseamento da
População do Império do Brasil.
b). O Censo do Brasil é um censo realizado a cada 8 anos
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A
população é contada em todo o território do Brasil e os
resultados são usados pelo governo no desenvolvimento de
políticas públicas e na destinação dos fundos governamentais
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para a unidades federativas. O primeiro Censo Nacional foi
realizado em 1871 que recebeu o nome Recenseamento da
População do Império do Brasil.
a). O Censo do Brasil é um censo realizado a cada ano
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A
população é contada em todo o território do Brasil e os
resultados são usados pelo governo no desenvolvimento de
políticas públicas e na destinação dos fundos governamentais
para a unidades federativas. O primeiro Censo Nacional foi
realizado em 1872 que recebeu o nome Recenseamento da
População do Império do Brasil.
a). O Censo do Brasil é um censo realizado a cada
quinquênio pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
A população é contada em todo o território do Brasil e os
resultados são usados pelo governo no desenvolvimento de
políticas públicas e na destinação dos fundos governamentais
para a unidades federativas. O primeiro Censo Nacional foi
realizado em 1870 que recebeu o nome Recenseamento da
População do Império do Brasil.
a). O Censo do Brasil é um censo realizado a cada 20
anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A
população é contada em todo o território do Brasil e os
resultados são usados pelo governo no desenvolvimento de
políticas públicas e na destinação dos fundos governamentais
para a unidades federativas. O primeiro Censo Nacional foi
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realizado em 1872 que recebeu o nome Recenseamento da
População do Império do Brasil.
Gabarito:
E aí pessoal? Conseguiram resolver?
A alternativa certa é a Letra “A”. Muito bem!!!
O Censo Brasil é realizado a cada 10 anos pelo IBGE com o
objetivo de contar a população em diversos aspectos para ajudar o
governo a desenvolver as políticas públicas e destinar melhor os
fundos governamentais.
Outro ponto importante na questão é que o Primeiro Censo
Geral foi realizado em 1872, ainda no IMPÉRIO.
Até 1870 o Censo era realizado de 8 em 8 anos, passando a
partir desta data para a cada 10 anos.
Gabarito: Letra “A”

Questão 2
(Banca BFO – Bruno Ferreira de Oliveira) Antes de 1875
já haviam surgido iniciativas de implantação do registro de
civil de nascimentos, casamentos e óbitos. Porém, somente a
partir da implantação da República em 07 de março de 1888
que foi instituída a obrigatoriedade do registro de
nascimentos, casamentos e óbitos em ofícios do Estado
criados e delegados a privados. No início da República o
responsável pelos registros públicos era do(a):
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a). Diretoria Executiva
b). Diretoria de Pesquisas
c). Diretoria Geral de Estatística
d) Diretoria de Registros Públicos
e). Diretoria de Nascimentos, Óbitos e Casamentos.

Gabarito:
Durante o período imperial, o único órgão com atividades
exclusivamente estatísticas era a Diretoria Geral de
Estatística, criada em 1871. Com o advento da República, o
governo sentiu necessidade de ampliar essas atividades,
principalmente depois da implantação do registro civil de
nascimentos, casamentos e óbitos.
Portanto, a responsabilidade na época inicial da
República pelos registros públicos era da DGE.
As letras “A” e “B” estão incorretas, pois são as
DIRETORIAS que compõe o INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA atual.
Sendo assim, o gabarito é a letra “C”.
Gabarito: Letra “C”

Questão 3
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(Banca BFO – Bruno Ferreira de Oliveira) Com o passar
do tempo, o órgão responsável pelas estatísticas no Brasil
mudou de nome e de funções algumas vezes até 1934, quando
foi extinto o Departamento Nacional de Estatística, cujas
atribuições passaram aos ministérios competentes.
A carência de um órgão capacitado a articular e
coordenar as pesquisas estatísticas, unificando a ação dos
serviços especializados em funcionamento no País, favoreceu
a criação, em 1934 do:
a). Instituto Nacional de Registros Públicos - INRP
b). Instituto Nacional de Estatística - INE
c). Instituto Nacional Geral de Estatística - INGE
d). Instituto Nacional de Registros Ministeriais - INRM
e). Escola Nacional de Ciências Estatísticas – INCE

Gabarito:
O órgão que seria o novo responsável por organizar e
articular as pesquisas estatísticas foi denominado INE –
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA. Sua criação ocorreu
em 1934 ainda no Governo Vargas através do convencimento
de ilustres homens, tais como, Mário Augusto Teixeira de
Freitas (Pensador atuante no Ministério da Educação).
Portanto, o gabarito é a letra “B”.
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Gabarito: Letra “B”

Questão 4
(Banca BFO – Bruno Ferreira de Oliveira) Em 1934 foi
criado o Instituto Nacional de Estatística. O primeiro
presidente deste órgão foi José Carlos de Macedo Soares,
então ministro das Relações Exteriores do Governo Vargas.
Neste mesmo ano houve a necessidade organização do
Conselho Brasileiro de Geografia chamado CBG como órgão
central de um sistema coordenador das instituições
geográficas nacionais. Acerca deste assunto assinale a única
opção correta.
a). A partir do Decreto nº 1527 de 24 de março de 1936
foi criado o CBG que integrou-se à DGE sob a mesma
presidência com procedimentos e práticas administrativas
semelhantes aos do órgão de estatística.
b). A partir do Decreto nº 1527 de 24 de março de 1936
foi criado o CBG que integrou-se ao INE sob a mesma
presidência com procedimentos e práticas administrativas
semelhantes aos do órgão de estatística.
c). A partir do Decreto nº 1527 de 24 de março de 1936
foi criado o CBG que integrou-se à ao IBGE sob a mesma
presidência com procedimentos e práticas administrativas
semelhantes aos do órgão de estatística.
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d). A partir do Decreto nº 1527 de 24 de março de 1937
foi criado o CBG que integrou-se à INE sob a mesma
presidência com procedimentos e práticas administrativas
semelhantes aos do órgão de estatística.
e). A partir da Constituição Federal de 1988 foi criado o
CBG que integrou-se à DGE sob a mesma presidência com
procedimentos e práticas administrativas semelhantes aos do
órgão de estatística.
Gabarito:
Pessoal, a necessidade da criação de um órgão capaz de
coordenar instituições geográficas nacionais se deu em 1936
(ano de criação do INE), ano pelo qual foi concretizada a
criação do órgão chamado de CBG (Conselho Brasileiro de
Geografia).
Somente em 1937 o CBG se integra ao INE. A expansão
garantia serviços de estatística e geografia trabalhando em
mútua cooperação.
Gabarito: Letra “D”
Questão 5
(Banca BFO – Bruno Ferreira de Oliveira) Acerca do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) julgue as
alternativas abaixo:
a). O IBGE é uma empresa pública da administração
federal brasileira.
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b). O IBGE foi criado em 1938 pelo fundador e grande
incentivador Mário Augusto Teixeira de Freitas.
c). A sede do IBGE está localizada na cidade de São
Paulo.
d). O IBGE, nome pelo qual foi somente instituído em
1938 é responsável por realizar censos e organizar as
informações obtidas nesses censos, para suprir somente os
órgãos das esferas governamentais federal e estadual.
e). A missão do IBGE é retratar o Brasil com informações
necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício
da cidadania.
Gabarito:
Vamos por partes:
Letra “A” – INCORRETA: O IBGE não é uma empresa
pública, e sim uma FUNDAÇÃO PÚBLICA.
Letra “B e D” – INCORRETAS: A criação do IBGE se deu
em 1934 com o nome de INE (Instituto Nacional de
Estatística). Em 1938 se deu a alteração do nome para IBGE.
Letra “C” – INCORRETA: A sede do IBGE é no Rio de
Janeiro e não em São Paulo.
Letra “E” – CORRETA: Realmente a missão do IBGE é
“Retratar o Brasil com informações necessárias ao
conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania”.
Gabarito: Letra “E”
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Questão 6
(Banca BFO – Bruno Ferreira de Oliveira) O Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística possui como atribuições
produção, análise, pesquisa e disseminação de informações de
natureza estatística — demográfica e sócio-econômica, e
geocientífica — geográfica, cartográfica, geodésica e
ambiental.
Acerca do IBGE assinale a alternativa incorreta:
a). A data oficial de criação do IBGE é 29 de maio de
1936 quando foi regulamentado o Instituto Nacional de
Estatística.
b). Após a extinção do INE, foi criado o IBGE mediante o
Decreto-Lei n. 218 de 26 de janeiro de 1938.
c). O IBGE é uma entidade da administração pública
federal, constituído na forma de fundação pública pelo
Decreto-lei nº 161, de 13 de fevereiro de 1967.
d) O IBGE vincula-se ao Ministério da Educação em
conjunto com o Ministério da Trabalho e Emprego, devido a
preocupação na manutenção do país.
e) O IBGE oferece uma visão completa e atual do país,
através da produção, análise, coordenação e consolidação de
informações estatísticas e geográficas.
Gabarito:
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Conforme foi informado na questão temos apenas
1(uma) alternativa incorreta.
Galera, o IBGE se vincula ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG).
Veja a relação de entidades e órgãos vinculados ao
MPOG:
1.Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)
2.Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
3.Departamento de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais (DEST)
Gabarito: Letra “D”

Questão 7
(Banca BFO – Bruno Ferreira de Oliveira) Sobre a
composição do IBGE julgue as alternativas:
a). Composto pela Presidência, 4 diretorias e 2 órgãos
centrais.
b). Composto pela Presidência, 5 diretorias e 3 órgãos
centrais.
c). Composto pela Presidência, Vice-Presidência, 4
diretorias e 3 órgãos centrais.
d). Composto pela Diretoria Geral, 4 diretorias e 2 órgãos
centrais.
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e). Composto pela Presidência, 4 diretorias e 1 órgão
central.

Gabarito:
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é
composto pela Presidência, 4 Diretorias e 2 órgãos Centrais.
1.Diretoria Executiva (DE).
2.Diretoria de Pesquisas (DPE), responsável pelo
planejamento e coordenação e execução das pesquisas de
cunho estatístico.
3.Diretoria de Geociências (DGC), responsável pela
cartografia básica, pelo sistema geodésico brasileiro, pela
representação da estrutura territorial, pelo levantamento de
recursos naturais e meio ambiente e pelos levantamento e
estudos geográficos.
4.Diretoria de Informática (DI)
5.Centro de Documentação e Disseminação de
Informações (CDDI), responsável pela documentação e pela
disseminação das informações produzidas pelo instituto, bem
como coordenar as 27 SDIs do país.
6.Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE),9
responsável pelo treinamento dos servidores do instituto.
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Gabarito: Letra “A”
Questão 8
(Banca BFO – Bruno Ferreira de Oliveira) A Diretoria
Executiva (DE) é o órgão do IBGE que exerce as atividades de
planejamento e coordenação geral da Instituição, incluindo a
administração de recursos humanos, material, patrimônio,
orçamento, finanças e contabilidade. Faz parte da DE as
seguintes coordenações, exceto:
a). Coordenação de Contas Nacionais.
b). Coordenação de Orçamento e Finanças.
c). Coordenação de Planejamento e Supervisão.
d). Coordenação de Recursos Humanos.
e) Coordenação de Recursos Materiais.
Gabarito:
A Diretoria Executiva é composta de 4 coordenações que
são:
> Coordenação de Orçamento e Finanças;
> Coordenação de Planejamento e Supervisão;
> Coordenação de Recursos Humanos;
> Coordenação de Recursos Materiais;
A única coordenação que não faz parte da DE é a
Coordenação de Contas Nacionais, pois a mesma faz parte da
Diretoria de Pesquisas.
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Gabarito: Letra “A”
Questão 9
(Banca BFO – Bruno Ferreira de Oliveira) Sobre a ENCE –
Escola Nacional de Ciências e Estatísticas julgue as assertivas
abaixo e assinale aquela que corresponde às únicas corretas.
I. É o órgão do IBGE que planeja e desenvolve atividades
de ensino e pesquisa, nas áreas estatística e geográfica.
II. Mantém cursos de graduação, pós-graduação e
especialização.
III. Responsável por oferecer treinamento e
aperfeiçoamento profissional aos funcionários do Instituto.
IV. Composta pelas Coordenações de Graduação e
Treinamento e Aperfeiçoamento.
a). Somente I e III estão corretas.
b). Somente II está incorreta.
c). Somente I, II e III estão corretas.
d). Todas estão corretas.
e) Somente a IV está incorreta.

Gabarito:
A Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE é uma
Instituição Federal de Ensino Superior que faz parte do
bruno@concurseiro24horas.com.br
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foi fundada em
06 de março de 1953. A Escola promove atividades de
pesquisa e, além de responsável pelas atividades de
capacitação e treinamento de servidores do IBGE, atua em
três níveis de ensino, oferecendo também cursos avulsos de
atualização e extensão. Entre seus programas de trabalho
destacam-se:


Curso de Bacharelado em Estatística (desde 1953)



Curso de Especialização em Análise Ambiental e Gestão
do Território (desde 1997)



Programa de Mestrado em Estudos Populacionais e
Pesquisas Sociais (desde 1998)



Capacitação e treinamento de servidores do IBGE - Plano
Anual de Treinamento (PAT)
As atividades de pesquisa e ensino da ENCE estão a cargo

de Mestres e Doutores que compõem o seu corpo docente.
Além da orientação normalmente recebida, os alunos também
podem receber orientação especial dos docentes através das
modalidades de monitoria oferecidas na Escola. A ENCE conta
ainda com a singular vinculação ao IBGE, que lhe propicia
acesso aos dados e informações levantados pelo Instituto, e o
intercâmbio frequente com os profissionais envolvidos no
levantamento desses dados e informações, que nela atuam
como docentes e instrutores, colaborando para uma formação
teórica sólida mas ancorada na boa prática profissional.
Sendo assim, todas as assertivas estão corretas.
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Gabarito: Letra “D”

Questão 10
(Banca BFO – Bruno Ferreira de Oliveira) Sobre a Escola
Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE) para que ela alcance
os objetivos ela poderá observadas as normas da Fundação
IBGE:
a). Realizar convênios com quaisquer instituições,
nacionais ou internacionais.
b). Organizar congressos e reuniões de qualquer
natureza que objetivam o exame e a discussão de temas
vinculados ao ensino da Estatística ou atinentes à evolução
desse campo do saber.
c). Editar publicações ou colaborar com as da Fundação
IBGE.
d) Promover intercâmbios com instituições congêneres,
nacionais ou internacionais.
e) Realizar pesquisas populacionais.
Gabarito:
Todas as alternativas são objetivos da ENCE exceto a de
realizar pesquisas populacionais.
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No site
http://www.ence.ibge.gov.br/web/ence/objetivos você
encontra o rol dos objetivos atinentes às normas do IBGE.
Gabarito: Letra “E”
Questão 11
(Banca BFO – Bruno Ferreira de Oliveira) Sobre a
composição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) em Diretorias e Órgãos Centrais assinale a alternativa
que corresponde exatamente a essa composição:
a). Diretoria Executiva, Diretoria de Pesquisas, Diretoria
de Geografia, Diretoria de Informática, Centro de
Documentação e Disseminação de Informações e Escola
Nacional de Ciências Estatísticas.
b). Diretoria Executiva, Diretoria de Pesquisas, Diretoria
de Geografia, Diretoria de Informática, Centro de
Documentação e Disseminação de Informações e Escola
Nacional de Ciências Cartográficas.
c). Diretoria Geral, Diretoria de Pesquisas, Diretoria de
Geociências, Diretoria de Informática, Centro de
Documentação e Disseminação de Informações e Escola
Nacional de Ciências Estatísticas.
d). Diretoria Executiva, Diretoria de Pesquisas, Diretoria
de Geociências, Diretoria de Informática, Centro de
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Documentação e Disseminação de Informações e Escola
Nacional de Ciências Estatísticas.
e). Diretoria Executiva, Diretoria de Pesquisas, Diretoria
de Geografia, Diretoria de Informática, Centro de Registros
Públicos e Escola Nacional de Ciências Estatísticas.
Gabarito:
Para o concurso você não poderá deixar de ter isso em
mente gravadíssimo.
O IBGE compõem-se de 4 Diretorias e 2 Órgãos Centrais:


Diretoria Executiva;



Diretoria de Pesquisas;



Diretoria de Geociências;



Diretoria de Informática;



Centro do Documentação e Disseminação de
Informações;



Escola Nacional de Ciências Estatísticas.

Para gravarmos criei o macete:

PIGEXCE
P: Pesquisas
I: Informática
G: Geociências
EX: Executiva
C: Centro de Documentação e Disseminação
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E: Escola Nacional de Ciências Estatísticas
Gabarito: Letra “D”
Questão 12
(Banca BFO – Bruno Ferreira de Oliveira) Acerca da
composição do IBGE quanto as suas diretorias relacione
corretamente as funções diretamente com a diretoria:
I. É o órgão do IBGE que produz e sistematiza estudos,
pesquisas e trabalhos de natureza estatística relativos à
situação demográfica, econômica, social, ambiental e
administrativa do País.
II. É o órgão do IBGE que exerce as atividades de
planejamento e coordenação geral da Instituição, incluindo a
administração de recursos humanos, material, patrimônio,
orçamento, finanças e contabilidade.
III. É o órgão do IBGE que produz e sistematiza as
informações de natureza cartográfica, geodésica, geográfica e
de recursos naturais e meio ambiente, imprescindíveis ao
conhecimento, à análise e à avaliação do território nacional,
objetivando subsidiar a sua gestão e seu ordenamento.
IV. É o órgão do IBGE que planeja, coordena e executa as
atividades de informática e de administração da base de dados
do Instituto, preservando a integridade das informações e
proporcionando apoio técnico para o acesso a elas.
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a). I – Diretoria de Informática, II – Diretoria de
Geociências, III – Diretoria de Pesquisas, IV – Diretoria
Executiva.
b). I – Diretoria de Pesquisas, II – Diretoria Executiva,
III – Diretoria de Geociências, IV – Diretoria de Informática.
c). I – Diretoria de Informática, II – Diretoria de
Pesquisas, III – Diretoria de Geociências, IV – Diretoria
Executiva.
d). I – Diretoria de Executiva, II – Diretoria de
Geociências, III – Diretoria de Pesquisas, IV – Diretoria de
Informática.
e). I – Diretoria Executiva, II – Diretoria de Pesquisas,
III – Diretoria de Informática, IV – Diretoria de Geociências.
Gabarito:
A questão supracitada cobra de você concurseiro
conhecimento acerca da função de cada diretoria que faz parte
o IBGE.
Vamos a uma rápida análise de cada Diretoria:
Diretoria Executiva - DE
É o órgão do IBGE que exerce as atividades de
planejamento e coordenação geral da Instituição, incluindo a
administração de recursos humanos, material, patrimônio,
orçamento, finanças e contabilidade.
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A Diretoria Executiva é composta pelas seguintes
coordenações:
Coordenação de Orçamento e Finanças - DE/COF
Coordenação de Planejamento e Supervisão - DE/CPS
Coordenação de Recursos Humanos - DE/CRH
Coordenação de Recursos Materiais - DE/CRM
Diretoria de Pesquisas - DPE
É o órgão do IBGE que produz e sistematiza estudos,
pesquisas e trabalhos de natureza estatística relativos à
situação demográfica, econômica, social, ambiental e
administrativa do País.
A Diretoria de Pesquisas executa ainda as ações que
cabem ao IBGE na coordenação do Sistema Estatístico
Nacional, assim como em relação aos convênios de
cooperação estatística, e é composta pelas seguintes
coordenações:
Coordenação de Agropecuária - DPE/COAGRO
Coordenação de Contas Nacionais - DPE/CONAC
Coordenação de Índices de Preços - DPE/COINP
Coordenação de Indústria - DPE/COIND
Coordenação de Métodos e Qualidade - DPE/COMEQ
Coordenação de População e Indicadores Sociais DPE/COPIS
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Coordenação de Serviços e Comércio - DPE/COSEC
Coordenação de Trabalho e Rendimento - DPE/COREN
Diretoria de Geociências - DGC
É o órgão do IBGE que produz e sistematiza as
informações de natureza cartográfica, geodésica, geográfica e
de recursos naturais e meio ambiente, imprescindíveis ao
conhecimento, à análise e à avaliação do território nacional,
objetivando subsidiar a sua gestão e seu ordenamento.
A Diretoria de Geociências também executa as ações que
cabem ao IBGE nos Planos Geodésico Fundamental e
Cartográfico Básico, assim como em relação a convênios de
cooperação geocientífica. É composta pelas seguintes
coordenações:
Coordenação de Cartografia - DGC/CCAR
Coordenação de Estruturas Territoriais - DGC/CETE
Coordenação de Geodésia - DGC/CGED
Coordenação de Geografia - DGC/CGEO
Coordenação de Recursos Naturais e Estudos AmbientaisDGC/CREN
Diretoria de Informática - DI
É o órgão do IBGE que planeja, coordena e executa as
atividades de informática e de administração da base de dados
do Instituto, preservando a integridade das informações e
proporcionando apoio técnico para o acesso a elas.
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A Diretoria de Informática é composta pelas seguintes
coordenações:
Coordenação de Tecnologia- DI/COTEC
Coordenação de Telecomunicações – DI/COTEL
Coordenação de Projetos Especiais – DI/COPRE
Coordenação de Operações e Serviços de Informática –
DI/COPSI
Coordenação de Desenvolvimento e Manutenção de
Sistemas - DI/CODES
Centro de Documentação e Disseminação de Informações
- CDDI
É o órgão do IBGE que planeja, coordena e executa as
atividades de organização e provimento de informações aos
usuários. Desenvolve produtos e serviços de informação,
promovendo sua divulgação e comercialização.
O Centro de Documentação e Disseminação de
Informações também divulga a imagem do IBGE e preserva a
memória institucional.
É composto pelas seguintes coordenações:
Coordenação de Atendimento Integrado - CDDI/COATI
Coordenação de Marketing - CDDI/COMAR
Coordenação de Produção - CDDI/COPRO
Coordenação de Projetos Especiais - CDDI/COPES
bruno@concurseiro24horas.com.br
www.facebook.com/concursoseleitorais

80 QUESTÕES COMENTADAS IBGE
AULA 1 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS IBGE
Professor: Bruno Ferreira de Oliveira
Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE
É o órgão do IBGE que planeja e desenvolve atividades
de ensino e pesquisa, nas áreas estatística e geográfica,
mantendo cursos de graduação, pós-graduação e
especialização. Também é responsável por oferecer
treinamento e aperfeiçomento profissional aos funcionários do
Instituto.
É composta pelas seguintes coordenações:
- ENCE/CEGRAD
ENCE/CTA
Gabarito: Letra “B”

Questão 13
(Banca BFO – Bruno Ferreira de Oliveira) O IBGE é uma
entidade da administração pública federal, vinculada ao
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que possui
quatro diretorias e dois outros órgãos centrais. Para que suas
atividades possam cobrir todo o território nacional, o IBGE
possui a rede nacional de pesquisa e disseminação. Em
relação a esta estrutura todas as assertivas estão corretas
exceto:
a) Possui 27 unidades estaduais (26 nas capitais dos
estados e uma no Distrito Federal).
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b) Possui 27 setores de documentação e disseminação de
informações (26 nas capitais e uma no Distrito
Federal).
c) Possui 27 setores de base territorial (26 nas capitais e
uma no Distrito Federal).
d) Possui 5 gerências de Geodésia e Cartografia na
(Bahia, Distrito Federal, Ceará, Goiânia e Pará).
e) Possui 5 gerências de Recursos Naturais em (Bahia,
Distrito Federal, Goiânia, Pará e Santa Catarina).

Gabarito:
O único erro da questão referente à Estrutura do IBGE é
sobre às Gerências de Geodésia e Cartografia. Na verdade são
6 Gerências localizadas em (Bahia, Distrito
Federal, Ceará, Goiânia, Pará e Santa Catarina). Na alternativa
“D” trouxe somente 5 gerências, esquecendo a da cidade de
Santa Catarina.
Gabarito: Letra “D”

Questão 14
(Banca BFO – Bruno Ferreira de Oliveira) Acerca da
estrutura do IBGE, assinale a alternativa que corresponde à
Reserva Ecológica mantida pelo Instituto:
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a). Reserva Ecológica do Roncador, situado a 35km da
cidade do Rio de Janeiro (sede do IBGE)
b). Reserva Ecológica do Butantã, situado a 25km da
cidade do Rio de Janeiro (sede do IBGE)
c). Reserva Ecológica do Butantã, situado a 35km da
cidade de São Paulo (sede do IBGE)
d). Reserva Ecológica do Roncador, situado a 35km da
cidade de Brasília (sede do IBGE)
e). Reserva Ecológica do Roncador, situado a 35km da
cidade de Brasília.
Gabarito:
O IBGE possui uma rede nacional de pesquisa e
disseminação, composta por:
Vinte e sete (27) unidades estaduais (26 nas capitais dos
estados e 1 no Distrito Federal)
Vinte e sete supervisões de documentação e
disseminação de informações (26 nas capitais e 1 no Distrito
Federal)
Vinte e sete supervisões de base territorial (26 nas
capitais e 1 no Distrito Federal)
Seis Gerências de Geodésia e Cartografia (Bahia, Distrito
Federal, Ceará, Goiânia, Pará e Santa Catarina)
Cinco Gerências de Recursos Naturais (Bahia, Distrito
Federal, Goiânia, Pará e Santa Catarina)
bruno@concurseiro24horas.com.br
www.facebook.com/concursoseleitorais

80 QUESTÕES COMENTADAS IBGE
AULA 1 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS IBGE
Professor: Bruno Ferreira de Oliveira
Quinhentas e oitenta e uma(581) agências de pesquisa e
disseminação nos principais municípios.
Sede na cidade do Rio de Janeiro, onde está instalada a
presidência, as diretorias e órgãos centrais a saber:
=> Diretoria Executiva (DE).
=> Diretoria de Pesquisas (DPE), responsável pelo
planejamento e coordenação e execução das pesquisas de
cunho estatístico.
=> Diretoria de Geociências (DGC), responsável pela
cartografia básica, pelo sistema geodésico brasileiro, pela
representação da estrutura territorial, pelo levantamento de
recursos naturais e meio ambiente e pelos levantamento e
estudos geográficos.
=> Diretoria de Informática (DI)
=> Centro de Documentação e Disseminação de
Informações (CDDI), responsável pela documentação e pela
disseminação das informações produzidas pelo instituto, bem
como coordenar as 27 SDIs do país.
=> Escola Nacional de Ciências
Estatísticas (ENCE),9 responsável pelo treinamento dos
servidores do instituto. A ENCE também é uma instituição
federal de ensino superior que oferece os seguintes cursos:
Bacharelado em Estatística.
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Especialização em Análise Ambiental e Gestão do
Território.
Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais.
O IBGE mantém, ainda, a Reserva Ecológica do Roncador,
situada a 35 km ao sul de Brasília.
Gabarito: Letra “E”
Questão 15
(Banca BFO – Bruno Ferreira de Oliveira) O ato de contar
pessoas é antigo. Anteriormente era utilizado com o intuito de
formar contingentes para as guerras, apoiar a conquista de
novas terras, medir as riquezas econômicas de uma região.
Porém com o passar do tempo esse conceito não foi suficiente.
Sendo assim, assinale a alternativa que corresponde à nova
visão de contagem populacional:
a). A contagem populacional serve como base para
planejamento de futuro, ou seja, conhecer o mundo que
vivemos não somente do ponto de vista físico, mas também do
ponto de vista social.
b). A contagem populacional não serve como base para
planejamento de futuro, ou seja, conhecer o mundo que
vivemos não somente do ponto de vista físico, mas também do
ponto de vista social.
c). A contagem populacional nos dias atuais abrange
somente aspectos quantitativos e não qualitativos.
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d). A contagem populacional restringe-se à metrópoles e
grandes centros urbanos.
e). A contagem populacional ocorre somente em países
com baixo IDH.
Gabarito:
Contar uma população deixou de ser utilizada somente
para fins econômicos, guerras e conquista de novas terras.
Entrou na seara social, sendo responsável pelo planejamento
do futuro levando em consideração aspectos quantitativos e
qualitativos.
A alternativa que melhor retrata esta explicação é a letra
“A”.
Alternativa “B” – INCORRETA – Serve sim como base
para planejamento do futuro.
Alternativa “C” – INCORRETA – Abrange também
aspectos qualitativos.
Alternativa “D” – Não se restringe à metrópoles e
grandes centros urbanos.
Alternativa “E” – Não se restringe a países com baixo
IDH.
Gabarito: Letra “A”
Questão 16
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(Banca BFO – Bruno Ferreira de Oliveira) A necessidade
de um conjunto de princípios que regessem as estatísticas
oficiais tornou-se evidente no final da década de 1980, quando
os países da Europa Central começaram a passar de
economias centralizadas para economias de mercado. Era
essencial garantir que os sistemas estatísticos nacionais
nesses países seriam capazes de produzir dados adequados e
confiáveis, de acordo com certos padrões profissionais e
científicos.
Um dos PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DAS ESTATÍSTICAS
OFICIAIS é que as estatísticas oficiais constituem um
elemento indispensável no sistema de informação de uma
sociedade democrática, oferecendo ao governo, à economia e
ao público dados sobre a situação econômica, demográfica
social e ambiental. Com esta finalidade, os órgãos oficiais de
estatística devem produzir e divulgar, de forma imparcial,
estatísticas de utilidade prática comprovada, para honrar o
direito do cidadão à informação pública.
Qual o princípio abaixo que se refere a explicação acima:
a). Princípio da Prevenção de Maus Dados.
b). Confidencialidade.
c). Responsabilidade e Transparência
d). Padrões Profissionais e ética.
e). Relevância, imparcialidade e igualdade de acesso.
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Gabarito:
São 10 princípios. Veja abaixo a explicação de cada um
deles, de acordo com o Site do IBGE:
Princípio 1: Relevância, imparcialidade e igualdade de
acesso
As estatísticas oficiais constituem um elemento
indispensável no sistema de informação de uma sociedade
democrática, oferecendo ao governo, à economia e ao público
dados sobre a situação econômica, demográfica social e
ambiental. Com esta finalidade, os órgãos oficiais de
estatística devem produzir e divulgar, de forma imparcial,
estatísticas de utilidade prática comprovada, para honrar o
direito do cidadão à informação pública.
Princípio 2: Padrões profissionais e ética
Para manter a confiança nas estatísticas oficiais, os
órgãos de estatística devem tomar decisões, de acordo com
considerações estritamente profissionais, aí incluídos os
princípios científicos e a ética profissional, para a escolha dos
métodos e procedimentos de coleta, processamento,
armazenamento e divulgação dos dados estatísticos.
Princípio 3: Responsabilidade e transparência
Para facilitar uma interpretação correta dos dados, os
órgãos de estatística devem apresentar informações de acordo
com normas científicas sobre fontes, métodos e
procedimentos estatísticos.
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Princípio 4: Prevenção do mau uso dos dados
Os órgãos de estatística têm direito de comentar
interpretações errôneas e utilização indevida das estatísticas.
Princípio 5: Eficiência
Os dados utilizados para fins estatísticos podem ser
obtidos a partir de diversos tipos de fontes, sejam pesquisas
estatísticas ou registros administrativos. Os órgãos de
estatística devem escolher as fontes levando em consideração
a qualidade, oportunidade, custos e ônus para os informantes.
Princípio 6: Confidencialidade
Os dados individuais coletados pelos órgãos de
estatística para elaboração de estatísticas, sejam referentes a
pessoas físicas ou jurídicas, devem ser estritamente
confidenciais e utilizados exclusivamente para fins
estatísticos.
Princípio 7: Legislação
As leis, regulamentos e medidas que regem a operação
dos sistemas estatísticos devem ser tornadas de
conhecimento público.
Princípio 8: Coordenação nacional
A coordenação entre os órgãos de estatística de um país
é indispensável, para que se obtenha coerência e eficiência no
sistema estatístico.
Princípio 9: Uso de padrões internacionais
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A utilização de conceitos, classificações e métodos
internacionais pelos órgãos de estatística de cada país
promove a coerência e a eficiência dos sistemas de estatística
em todos os níveis oficiais.
Princípio 10: Cooperação internacional
A cooperação bilateral e multilateral na esfera da
estatística contribui para melhorar as estatísticas oficiais em
todos os países.
Portanto, o gabarito é a letra “E”.
Gabarito: Letra “E”
Questão 17
(Banca BFO – Bruno Ferreira de Oliveira) Atualmente os
dados resultantes dos levantamentos feitos pelo IBGE são
armazenados em meio digital e disponibilizados em diversos
sistemas de informações acessíveis a gestores, pesquisadores,
cidadãos e organizações da sociedade, que podem fazer uso
deles da melhor forma para o desenvolvimento de suas
atividades.
O provimento de informações pelo IBGE é realizado
através da sua rede nacional de disseminação, com áreas de
atendimento em todas as capitais e nas principais cidades,
oferecendo um dos maiores acervos especializados em
informações estatísticas e geográficas do país.
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Este acervo constitui-se de publicações impressas e
eletrônicas, como também de bases de dados.
Os produtos do IBGE são comercializados nas principais
livrarias do país e também na Internet.
Uma das importantes fontes para conhecer a produção
do Instituto é:
a). LOA – Lei Orçamentária Anual
b).Catálogo do IBGE
c).Regimento Interno do IBGE
d).Estatuto do IBGE
e).Portarias do IBGE

Gabarito:
O Catálogo do IBGE fornece pontos de acesso ao valioso
acervo de informações sociais, econômicas e territoriais.
Você pode acessar o catálogo acessando o seguinte
endereço: http://www.ence.ibge.gov.br/web/ence/catalogos-on-line
Gabarito: Letra “B”
Questão 18
(Banca BFO – Bruno Ferreira de Oliveira) A missão do
IBGE é retratar o Brasil com informações necessárias ao
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conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania.
Para a realização desta missão pressupõe um processo. A
alternativa que representa a ordem correta do processo é:
a). NECESSIDADES E DEMANDAS – PLANEJAMENTO –
CONCEPÇÃO – COLETA DE DADOS – ARMAZENAMENTO –
ANÁLISE E VALIDAÇÃO – DISSEMINAÇÃO.
b). NECESSIDADES E DEMANDAS – COLETA DE DADOS –
PLANEJAMENTO – CONCEPÇÃO – ARMAZENAMENTO – ANÁLISE
E VALIDAÇÃO – DISSEMINAÇÃO.
c). ARMAZENAMENTO – CONCEPÇÃO – PLANEJAMENTO –
COLETA DE DADOS – NECESSIDADES E DEMANDAS – ANÁLISE
E VALIDAÇÃO – DISSEMINAÇÃO.
d). NECESSIDADES E DEMANDAS – CONCEPÇÃO –
PLANEJAMENTO – COLETA DE DADOS – ANÁLISE E VALIDAÇÃO
– ARMAZENAMENTO – DISSEMINAÇÃO.
e). NECESSIDADES E DEMANDAS – ANÁLISE E
VALIDAÇÃO – PLANEJAMENTO – COLETA DE DADOS –
ARMAZENAMENTO – CONCEPÇÃO – DISSEMINAÇÃO.
Gabarito:
A ordem a ser seguida no processo para que o IBGE
alcance a missão institucional é:
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Necessidades e
Demandas

Análise
Concepção

Planejamento

Coleta de Dados

Armazenamento

e
Validação

Gabarito: Letra “D”
Questão 19
(Banca BFO – Bruno Ferreira de Oliveira) Estatísticas
oficiais são informações produzidas e disseminadas por
agências governamentais, em bases regulares, regidas pela
legislação em matéria de estatística e/ou regulamentos
administrativos, sujeitas ao cumprimento de um sistema
padronizado de conceitos, definições, unidades estatísticas,
classificações, nomenclaturas e códigos. Para a produção de
informações estatísticas são consideradas, exceto:
a) Estatísticas Agropecuárias
b) Estatísticas Sócio demográficas
c) Estatísticas Econômicas
d) Estatísticas de Preços
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e) Estatísticas Ambientais

Gabarito:
De acordo com o site do IBGE, veja o conceito para cada
uma das Estatísticas consideradas para sua produção:
Estatísticas de âmbito Social e Demográfico
Podem ser destacados alguns levantamentos que têm
como base a coleta de informações junto aos domicílios, entre
as fontes de dados sobre esta área. Realizado decenalmente, o
Censo Demográfico se constitui como núcleo das estatísticas
sociodemográficas. A meio de década, no intervalo entre dois
Censos, é realizada a Contagem de População, operação
censitária fundamental para aprimorar as estimativas anuais
de população. De caráter amostral, destaca-se a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, que levanta
anualmente informações sobre a habitação, rendimento e
mão-de-obra, associadas a algumas características
demográficas e de educação. Como mais uma fonte de
informações sobre o mercado de trabalho, destaca-se a
Pesquisa de Economia Informal Urbana, de periodicidade
quinqüenal, e, para acompanhamento conjuntural, cabe
mencionar a Pesquisa Mensal de Emprego - PME. A Pesquisa
de Orçamentos Familiares - POF, de periodicidade quinqüenal,
permite conhecer a estrutura de rendimentos e da despesa
das famílias. Ainda como fonte de informações
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sociodemográficas encontram-se as pesquisas fundamentadas
em registros administrativos, como o Registro Civil, a
Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária e a Pesquisa
Nacional de Saneamento Básico.
Estatísticas da Agropecuária
Têm como núcleo o Censo Agropecuário, que investiga, a
partir dos estabelecimentos agropecuários, a organização
fundiária (propriedade e utilização das terras), o perfil de
ocupação da mão-de-obra e o nível tecnológico incorporado ao
processo produtivo, entre outros temas estruturais de
relevância. Para o acompanhamento anual do setor,
destacam-se a Pesquisa Agrícola Municipal e a Pesquisa da
Pecuária Municipal, entre outras.
Estatísticas Econômicas
Trazem informações sobre os principais setores da
economia: comércio, indústria, construção civil e serviços, a
partir do levantamento, por amostra, em estabelecimentos de
cada setor. A Pesquisa Anual do Comércio, a Pesquisa
Industrial Anual, a Pesquisa Anual da Indústria da Construção
e a Pesquisa Anual de Serviços são exemplos dos trabalhos
mais relevantes nessa área. Cabe mencionar que o
acompanhamento conjuntural da economia é possível através
do conjunto de pesquisas mensais do comércio, da indústria e
da agricultura.
Índices de Preços
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Produzidos contínua e sistematicamente, os índices de
preços ao consumidor permitem acompanhar, mensalmente, o
comportamento dos preços dos principais produtos e serviços
consumidos pela população. Esta área engloba o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), baseado em cesta de
consumo de famílias de renda mais alta. Além deste, através
do Sistema Nacional de Custos e Índices da Construção Civil
pode-se acompanhar a evolução de preços, a mão-de-obra e
dos materiais empregados no setor.
Sistema de Contas Nacionais
Oferece uma visão de conjunto da economia e descreve
os fenômenos essenciais que constituem a vida econômica:
produção, consumo, acumulação e riqueza, fornecendo ainda
uma representação compreensível e simplificada, porém
completa deste conjunto de fenômenos e das suas interrelações. O Sistema de Contas Nacionais do IBGE segue as
mais recentes recomendações das Nações Unidas expressas
no Manual de Contas Nacionais - System of National Accounts
1993 - SNA, incluindo o cálculo do Produto Interno Bruto
(PIB) e a Matriz de Insumo-Produto.
Gabarito: Letra “E”
Questão 20
(Banca BFO – Bruno Ferreira de Oliveira) Sobre as
Estatísticas de âmbito social e demográfico as principais são o
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Censo Demográfico e a Contagem da População. A respeito da
periodicidade que ocorrem assinale a única alternativa
correta:
a). Censo Demográfico ocorre de 5 em 5 anos e a
Contagem da População de 3 em 3 anos
b). Censo Demográfico ocorre de 10 em 10 anos e a
Contagem da População de 3 em 3 anos
c). Censo Demográfico ocorre de 10 em 10 anos e a
Contagem da População de 5 em 5 anos
d). Censo Demográfico ocorre de 5 em 5 anos e a
Contagem da População de 10 em 10 anos
e). Censo Demográfico ocorre de 5 em 5 anos e a
Contagem da População anualmente
Gabarito:
O censo ou recenseamento demográfico é um estudo
estatístico referente a uma população que possibilita a recolha
de várias informações, tais como o número de habitantes, o
número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde e como
vivem as pessoas, profissão, entre outras coisas. Esse estudo
é realizado, normalmente, de dez em dez anos, na maioria dos
países.
Segundo a definição da ONU, "um recenseamento de
população pode ser definido como o conjunto das operações
que consistem em recolher, agrupar e publicar dados
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demográficos, econômicos e sociais relativos a um momento
determinado ou em certos períodos, a todos os habitantes de
um país ou território".
No Brasil, o responsável pelos censos é o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), desde 1936, quando o
instituto foi criado, realizando em média a cada dez anos o
Censo Demográfico. O primeiro censo foi realizado no ano
de 1872, seguido pelos de 1890, 1900 e 1920.
Os censos demográficos são planejados para serem
executados nos anos de finais zero, ou seja, a cada dez anos.
Desta forma o último censo realizado no Brasil foi no ano
de 2010. No intervalo entre dois censos demográficos, realizase a contagem de população. Todavia, por questões
orçamentárias e financeiras, a contagem planejada
para 2005 só foi concretizada em 2007, realizando-se
simultaneamente ao Censo Agropecuário.
A contagem oficial de população é realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
uma fundação de direito público interno ligada ao Ministério
do Planejamento, que no intervalo entre dois censos
demográficos, aproximadamente cinco anos depois e cinco
anos antes, quantifica o número de habitantes dos municípios
brasileiros.
É uma ferramenta recente, tendo sido implementada pela
primeira vez pelo governo no ano de 1996, para registrar
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fenômenos migratórios e atender a demandas de novos
municípios que surgem no período inter-censos.1 Além disso,
a contagem da população é baseada na obrigatoriedade do
fornecimento de estatísticas populacionais, definida pela lei nº
8.443 de 16 de julho de 1992.2
O objetivo principal da contagem é atualizar os dados
estatísticos populacionais no intuito de orientar políticas e
ações públicas com informações atualizadas sobre a
população. Além disso, todos os municípios do país recebem o
chamado Fundo de Participação dos Municípios (FPM), um
repasse de verba da União, cujo quociente da fatia percentual
é calculado com base na quantidade de habitantes levantada
pelo IBGE nas estimativas anuais, na contagem populacional e
no censo demográfico.
Gabarito: Letra “C”
Meus amigos, encerramos nossa primeira aula de
Resolução de Questões Inéditas de conhecimentos específicos
para o IBGE.
Até a próxima.
Qualquer dúvida estou na página:
www.facebook.com/concursoseleitorais e pelo email
bruno@concurseiro24horas.com.br
Atenciosamente,
Bruno Oliveira
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