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1. APRESENTAÇÃO

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística) publicou edital para 
a realização de concurso público para o cargo de Agente Censitário 
Supervisor.

BANCA ORGANIZADORA DO CONCURSO
CEBRASPE - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de 
Promoção de Eventos.

REMUNERAÇÃO 
R$ 1.700,00 

JORNADA DE TRABALHO 
40 horas semanais (8 horas diárias).

ESCOLARIDADE
Ensino Médio.  

ATRIBUIÇÕES
Acompanhar os recenseadores em campo para esclarecimento de dúvidas 
quanto à identifi cação dos limites dos setores censitários e percursos, 
visando à cobertura correta de suas áreas de trabalho; monitorar a 
produtividade dos Recenseadores; adotar as providências relativas à 
contratação, prorrogação de contratos e desligamento de Recenseadores; 
auxiliar os Recenseadores na solução dos casos de recusa ou resistência de 
informantes em atendê-los etc.
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2. VAGAS

Agente 
Censitário 
SupervisorÂmbito

Nacional
TOTAL:
16.959 



3

3. CONHECIMENTOS COBRADOS

DISCIPLINAS NÚMERO DE 
QUESTÕES

LÍNGUA PORTUGUESA 10

RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO 10

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO / 
SITUAÇÕES GERENCIAIS 

15

CONHECIMENTOS TÉCNICOS 20

 ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 5

TOTAL 60

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

Será aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver no mínimo 
18,00 pontos na prova objetiva e no mínimo um acerto em cada uma 
das disciplinas.
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4. TEMAS MAIS COBRADOS

O Aprova Concursos preparou um curso para o cargo de Agente Censitário 
Supervisor elaborado com base no edital e nas estatísticas de incidência de 
questões por disciplinas. Por isso, é um curso focado no que realmente é cobrado 
em prova, ou seja, os assuntos dentro das disciplinas já estão organizados na 
ordem do que mais tem chance de cair na prova.

Confi ra nossa análise sobre o que a banca Cebraspe tem cobrado nos últimos 
anos: 
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Conhecimentos Técnicos
Não consta questões da banca sobre essa disciplina.

É� ca no Serviço Público
Não foi possível apresentar a incidência de assuntos cobrados devido à especifi cidade 

dos ar� gos e incisos da lei 8.112/1990 apresentados no edital. 
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5. ETAPAS

CARÁTER

• Classifi catório e eliminatório.

PROVA OBJETIVA

NÚMERO DE QUESTÕES

• 60 questões.

PONTUAÇÃO TOTAL

• 60 pontos.

PONTUAÇÃO POR QUESTÃO 

• 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância 
com o gabarito ofi cial defi nitivo da prova.

• 0,00, caso a resposta do candidato esteja em discordância com 
o gabarito ofi cial defi nitivo da prova, não haja marcação ou haja       

marcação dupla.

TIPO DE QUESTÕES

• Múltipla escolha com cinco opções (A, B, C, D, E).

DATA DE APLICAÇÃO DA PROVA

• 18 de abril de 2021.
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TEMPO DE DURAÇÃO 

• 4 horas.

HORÁRIO DE APLICAÇÃO

• 13h às 17h (observado horário de Brasília/DF).

ETAPA AUTOINSTRUCIONAL

• Após a divulgação do resultado fi nal do processo seletivo 
simplifi cado, os candidatos classifi cados deverão cumprir a etapa 

autoinstrucional do treinamento e realizar: 
1) a leitura prévia do Manual do Recenseador e do Manual de Entrevista; e 

2) o Curso EAD on-line da Pesquisa Urbanística do Entorno.
• Link para os manuais e o curso:

https://censo2021.ibge.gov.br/sobre/treinamento-21.html.

ETAPA AUTOINSTRUCIONAL 
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6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EDITAL www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_agente

DATA DE
INSCRIÇÃO 19/2/2021 até 15/03/2021

TAXA DE
INSCRIÇÃO R$ 39,49  

DATA DA
PROVA 18/4/2021

PROVAS 
ANTERIORES

www.aprovaconcursos.com.br/
questoes-de-concurso/provas/busca/
Agente%20censit%C3%A1rio%20supervisor

NOTÍCIA
DO BLOG

www.aprovaconcursos.com.br/noticias/
concurso-ibge-2021-edital-confi rmado-
com-208-mil-vagas/
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BONS ESTUDOS!

CANAIS 

Já nas redes sociais, você pode contar com o nosso apoio em canais 
atualizados diariamente, oferecem notícias completas e conteúdos direcionados 
sobre concursos de todo o Brasil. Fique ligado!




