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GEOGRAFIA 

 

Unidade temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 

Objetos de conhecimento: Dinâmica populacional. 

 

Censo demográfico 

 

Censo demográfico ou recenseamento da população é uma pesquisa realizada com todos os 

habitantes de um determinado território, a fim de obter informações acerca das condições de vida 

dessas pessoas. A pesquisa, além da contagem da população, busca conhecer as principais 

características de seus habitantes e dos domicílios em elas residem. 

No Brasil, o Censo é realizado há pelo menos 150 anos. O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, é o órgão governamental responsável pela pesquisa, que é realizada de dez 

em dez anos. Tem caráter obrigatório e confidencial, ou seja, todos têm que responder e 

informações individuais não podem ser divulgadas. 

No caso brasileiro, o censo demográfico tem por objetivo visitar todos os 5.570 municípios do 

território nacional. Todos os domicílios brasileiros, também serão visitados. Para o Censo de 2020 

são estimados 70 milhões de domicílios. A fim de atingir essa meta, em 2020, mais de 240 mil 

pessoas participarão das etapas de preparação, coleta e análise dos dados. As pessoas que 

realizam as visitas aos domicílios, fazem a entrevista e aplicam os questionários são os 

recenseadores, que são contratados em caráter temporário, pelo IBGE, para realizar o trabalho. 

 

https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2019/09/censo-demografico-694619930.jpg
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Quantos somos? Onde estamos? Como vivemos? 

O Censo demográfico fornece informações que permitem avaliar a evolução do quantitativo da 

população ao longo do tempo. Mostrando fluxos migratórios, crescimento e decréscimo da 

população a nível municipal, estadual e federal. É a principal fonte de dados da situação de vida 

da população brasileira. 

 

Para que serve o Censo Demográfico? 

A grande operação censitária tem por objetivo fornecer um retrato detalhado de vários aspectos 

da população brasileira como educação, saúde, moradia, trabalho e condições de vida. Avalia as 

mudanças ocorridas em 10 anos e permite comparar dados e entender a evolução de indicadores 

sociais, por exemplo. 

Os dados do censo são instrumentos essenciais para: 

 Subsidiar políticas públicas, orientar o planejamento da gestão e orçamentos 

governamentais. Os dados permitem aplicar os recursos públicos nas áreas prioritárias. 

 Serve de referência para a tomada de decisões de investimentos do setor privado, pois 

fornecem informações sobre o mercado consumidor, poder de compra, localização do 

público-alvo, e outros. 

 É um fornecedor de informações indispensáveis à uma grande quantidade de estudos e 

pesquisas científicas das áreas econômicas, educacionais, de saúde, sociais e muitas 

outras. 

Com as informações obtidas pelo censo demográfico é possível obter informações sobre a 

população total por sexo, por idade, a distribuição da população no território. 

O Censo também é fonte de dados que fornecem referências para o planejamento e execução de 

políticas e investimentos que levem em conta a taxa de natalidade, fecundidade e mortalidade, o 

tipo e as condições das habitações, o nível de instrução e até indicadores sobre trabalho e 

rendimento da população. 

Fonte: https://www.infoescola.com/geografia/censo-demografico/ Acesso em 6/05/2020 

 

Vocabulário:  

 

Fecundidade: Produtividade ou fertilidade 
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Após a leitura e compreensão do texto, realize as atividades a seguir no caderno. 

 
1- O órgão responsável pelo censo demográfico é o IBGE, localize no texto a palavra 

correspondente a cada letra dessa sigla e escreva-as. 

 
I:   B:   

G:   E:   

 

2- Observe o infográfico a seguir, ele mostra alguns dados obtidos no último censo realizado 

em 2010. 

 

Fonte: http://acaonacaminhada.blogspot.com/2011/11/boas-e-mas-noticias-do-censo-2010.html 

 
Agora, responda às questões: 

a) A maior parte da população habita o meio rural ou urbano? Qual a porcentagem? 

  

b) Qual a idade da maior parte da população? 

  

c) Qual a idade da menor parte da população? 

  

d) Qual a região mais populosa do Brasil? 
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3- Como vimos no texto, algumas perguntas são feitas aos moradores. Em 2020 serão 76 

perguntas. Abaixo, tem 5 perguntas baseadas nesse formulário, para fazermos uma 

pequena simulação. Copie as respostas relativas a você.  

Para isso, peça auxílio de um adulto, caso não saiba responder. 

 

a) Tipo de moradia:  

  

 

b) Quantas pessoas moravam neste domicílio em 2019?   

  

 

c) Quantos cômodos tem este domicílio? Incluindo cozinha e banheiro?   

  

 

d) A sua cor ou raça é: branca, preta, amarela, parda ou indígena?  

  

 

e) Já morou em outro domicílio do Brasil ou país estrangeiro?   

  


