RETA DE CHEGADA
“Mais que a partida, é a chegada” – Mônica Roberta
Site: www.retadechegada.com.br E-Mail: monicarobs@hotmail.com
Tel/Fax.: (21) 3902-1462 (Centro), 3272-5601 (Res.) e (21) 9157-5825 (Claro)

IBGE/2019: ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
#AGENTE CENSITÁRIO MUNICIPAL (ACM) E AGENTE CENSITÁRIO SUPERVISOR (ACS)
. LÍNGUA PORTUGUESA: I - Compreensão e interpretação de texto. II - Significação das palavras: sinônimos,
antônimos, homônimos e parônimos. III - Pontuação. Estrutura e sequência lógica de frases e parágrafos. IV Ortografia oficial. Acentuação gráfica. V - Classes das palavras. VI - Concordância nominal e verbal. VII Regência nominal e verbal. Emprego da crase. VIII - Emprego dos verbos regulares, irregulares e anômalos.
Vozes dos verbos. IX - Emprego dos pronomes. X - Sintaxe: termos essenciais, integrantes e acessórios da
oração.
. RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação da habilidade do candidato em entender a estrutura lógica de relações entre
pessoas, lugares, coisas e/ou eventos, deduzir novas informações e avaliar as condições usadas para
estabelecer a estrutura dessas relações. As questões das provas poderão tratar das seguintes áreas:
estruturas lógicas; lógica de argumentação; diagramas lógicos; aritmética; leitura e interpretação de tabelas e
gráficos.
. CONHECIMENTOS TÉCNICOS: Conteúdo do documento "Estudo dos conhecimentos técnicos a serem
aplicados no Censo Experimental 2019" (apostila disponibilizada no endereço eletrônico www.ibade.org.br
para download). Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal - Decreto nº
1.171, de 22 de junho de 1994.
. NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO/ SITUAÇÕES GERENCIAIS: I - Aspectos gerais da Administração. Organizações
como sistemas abertos. II - Funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. III Motivação, comunicação e liderança. IV - Processo decisório e resolução de problemas. V - Noções básicas de
gerência e gestão de organizações e de pessoas. VI - E�ciência e funcionamento de grupos. O indivíduo na
organização: papéis e interações. Trabalho em equipe. Equipes de trabalho. VII - Responsabilidade,
coordenação, autoridade, poder e delegação. VIII - Avaliação de desempenho. IX - Compromisso com a
qualidade nos serviços prestados.

#RECENSEADOR:
. LÍNGUA PORTUGUESA: I - Compreensão e interpretação de texto. II - Significação das palavras: sinônimos,
antônimos e homônimos. III - Pontuação. Estrutura e sequência lógica de frases e parágrafos. IV - Ortografia
oficial. Acentuação gráfica. V - Classes das palavras. VI - Concordância nominal e verbal. VII - Regência nominal
e verbal. Emprego da crase. VIII - Emprego dos verbos regulares e irregulares. Vozes dos verbos. IX - Emprego
dos pronomes.
. MATEMÁTICA: I - Números inteiros e racionais: operações e propriedades. Problemas. II - Números e
grandezas proporcionais. Razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de três simples. III - Porcentagem. IV
- Equações do 1º grau. Problemas. V - Máximo Divisor Comum (m.d.c.) e Mínimo Múltiplo Comum (m.m.c.).
. CONHECIMENTOS TÉCNICOS: Conteúdo do documento "Estudo dos conhecimentos técnicos a serem
aplicados no Censo Experimental 2019" (apostila disponibilizada no endereço eletrônico www.ibade.org.br
para download).
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