1. LÍNGUA PORTUGUESA
1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.
3 Domínio da ortografia oficial.
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual.
4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e
de outros elementos de sequenciação textual.
4.2 Emprego de tempos e modos verbais.

5 Domínio da estrutura morfossintática do período.
5.1 Emprego das classes de palavras.
5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.
5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração.
5.4 Emprego dos sinais de pontuação.
5.5 Concordância verbal e nominal.
5.6 Regência verbal e nominal.
5.7 Emprego do sinal indicativo de crase.
5.8 Colocação dos pronomes átonos.

6 Reescrita de frases e parágrafos do texto.
6.1 Significação das palavras.
6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto.
6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto.
6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.

2. RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO
1 Estruturas lógicas.
2 Lógica de argumentação.
3 Diagramas lógicos.
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4 Aritmética.
5 Leitura e interpretação de tabelas e gráficos.

3. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO
1 Código de Ética do IBGE
(disponível para download nos endereços eletrônicos
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98031.pdf e
http://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_agente 2 Lei nº 8.112/1990 e suas
alterações (art. 116, incisos I a IV, inciso V, alíneas a e c, incisos VI a XII e parágrafo único;art.
117, incisos I a VI e IX a XIX; art. 118 a art. 126; art. 127, incisos I a III; art. 132, incisos I a VII,
e IX a XIII; art. 136 a art. 141; art. 142, incisos I, primeira parte, II e III, e §1º a §4º).

4. NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO/ SITUAÇÕES GERENCIAIS
1 Aspectos gerais da administração.
1.1 Organizações como sistemas abertos.

2 Funções administrativas.
2.1 Planejamento, organização, direção e controle.

3 Motivação, comunicação e liderança.
4 Processo decisório e resolução de problemas.
5 Noções básicas de gerência e gestão de organizações e de pessoas.
6 Eficiência e funcionamento de grupos.
6.1 O indivíduo na organização: papéis e interações.
6.2 Trabalho em equipe.
6.3 Equipes de trabalho.

7 Responsabilidade, coordenação, autoridade, poder e delegação.
8 Avaliação de desempenho.
9 Compromisso com a qualidade nos serviços prestados.
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5. CONHECIMENTOS TÉCNICOS
1 Conhecimentos técnicos aplicados no Censo Demográfico 2021
(Apostila – “Estudos dos Conhecimentos Técnicos” disponível no endereço
http://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_agente para download.
O mesmo conteúdo da Apostila está disponível em Curso EAD on-line no site
https://censo2021.ibge.gov.br/sobre/treinamento-21.html).
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