
O CENSO JÁ COMEÇOU!

RECEBA BEM O RECENSEADOR E 
RESPONDA CORRETAMENTE 
ÀS PERGUNTAS.

Os resultados do Censo podem ser usados tanto pelo governo, quanto pela 
iniciativa privada. Essas informaç›es contribuem, por exemplo, para:

Escolher locais para a instalaç‹o de ‡reas de lazer.

Identificar ‡reas de investimentos priorit‡rios em saœde.

Planejar programas de assistência ˆ inf‰ncia e aos idosos.

Selecionar locais para a construç‹o de creches, escolas e universidades.

Determinar a representaç‹o pol’tica de cada estado e munic’pio.

Conceber programas de inclus‹o de pessoas com necessidades especiais.

Definir a distribuiç‹o dos recursos federais para os estados e munic’pios.

$ $

Planejar pol’ticas pœblicas de transporte urbano.

Identificar locais para investimentos em habitaç‹o, energia e saneamento b‡sico.

Subsidiar as comunidades acadêmicas e tŽcnico-cient’ficas em seus estudos e projetos.

Fornecer par‰metros ˆs pesquisas de mercado.

Fundamentar decis›es para o uso de investimentos privados na construç‹o de 
shoppings centers, cinemas, restaurantes, etc.

$ $



O XII Censo 
Brasileiro

O CENSO 2010 vai fornecer o mais completo retrato da população 
brasileira: quantos somos, como somos, onde vivemos e o que 
fazemos. Os seus resultados serão a base para a implementação das 
políticas públicas em todos os níveis, para investimentos do setor 
privado, para realizar estudos da sociedade e da economia, para 
distribuição de fundos públicos, para balizar a representação política, 
etc. O IBGE é a instituição responsável pela realização do censo aqui 
no Brasil, mas a participação de todos é indispensável nesse processo. 
Recebendo bem o recenseador e respondendo corretamente as 
perguntas, você está exercendo a sua cidadania e contribuindo para o 
sucesso do trabalho.        

Você responde o Brasil corresponde.

Qual é a parcela da 
população brasileira que tem 
acesso a serviços públicos 
essenciais como saneamento 

básico, água e energia 
elétrica?  

Como é feita a coleta 
de lixo nos domicílios 

brasileiros?

Quais são as relações de 
parentesco nos domicílios 

brasileiros?

Quais são as características 
do trabalho e o rendimento 

do nosso povo? Quais são os bens de 
consumo que a população 

brasileira possui?

Qual é a parcela  da  
população brasileira que tem 

acesso à internet?

Qual é a parcela da população 
brasileira que tem algum tipo de 

deficiência?

Algumas das perguntas que o Censo 2010 vai responder

Informações sobre a operação censitária

Qual é o nível de 
escolaridade da nossa 

população?

Quantos filhos, em média, têm 
as mulheres do nosso país?

Qual é o total da população do 
Brasil por sexo e faixa etária e 
como ela está distribuída no 

território nacional? 

Em que tipo de habitação 
vive a população brasileira e 
quais são suas condições de 

moradia?

Todos 
os recenseadores 

vão estar usando o 
colete azul, o crachá de 
identificação e o PDA 
(computador de mão)

O Censo 
coleta informações de 

toda a população brasileira, 
mas em cada domicílio visitado, 

basta que um responsável 
responda por todos 

os moradores. 
 

O Censo vai 
usar dois tipos de 

questionário. O da amostra 
contém uma maior quantidade 
de perguntas, aplicando a uma 

parcela dos domicílios, e 
o básico aplicado 

aos demais.

A coleta de 
dados do Censo 2010 
começa no dia 1º de 
agosto e vai durar 
aproximadamente 

3 meses. 

Como é construída a diversidade do nosso 
povo em termos da cor ou raça e religião?

 Nossa rua é 
arborizada?

 Nossa rua tem calçada?

  Onde estão localizados 
os bueiros?

  Como está a 
iluminação pública?

 Existem rampas de 
acesso para deficientes?


