
Por que perguntamos
O Censo de 2020 é fácil. As perguntas são simples.
As respostas às perguntas do censo permitem traçar um retrato da nação. Os resultados do 
censo afetam a sua voz no governo, a verba que a sua comunidade recebe e a maneira 
como a sua comunidade faz planos para o futuro.

Ao preencher o censo, você está contribuindo para:

Determinar quantos 
assentos seu estado 
terá no Congresso. 

Orientar como mais de US$ 675 
bilhões em financiamento 
federal são enviados aos 
estados e às comunidades 
locais todos os anos. 

Criar empregos, oferecer 
habitação, estabelecer preparos 
para emergências e construir 
escolas, estradas e hospitais. 

O Censo de 2020 solicitará as seguintes informações:
Número de pessoas no endereço
Fazemos essa pergunta para fazer uma 
contagem correta de pessoas que moram em 
cada endereço no Dia do Censo, 1º de abril 
de 2020. A cada década, os resultados do 
censo determinam quantos assentos o seu 
estado terá no Congresso. As autoridades 
oficiais locais e estaduais usam a contagem 
do censo para redefinir os limites de distritos 
congressionais, distritos legislativos estaduais 
e distritos escolares.

Quaisquer outras pessoas que 
moram ou estão vivendo no 
domicílio
Nosso objetivo é contar cada pessoa uma vez, 
apenas uma vez, e no lugar correto, de acordo 
com o lugar onde estiverem morando no 
Dia do Censo. Com esse objetivo em mente, 
formulamos essa questão para garantir 
que todas as pessoas que moram em um 
determinado endereço sejam contadas.

Proprietário/Locatário
Perguntamos se um domicílio é próprio 
ou alugado para criar estatísticas sobre 
propriedade de imóveis e inquilinos. Os 
índices de propriedade de imóveis servem 
como um indicador da economia da nação e 
ajudam a administrar programas de habitação 
e a informar decisões de planejamento.

Número de telefone
Pedimos que você forneça um número de 
telefone caso seja necessário entrar em 
contato com você. Nunca compartilharemos 
o seu número e só entraremos em contato 
com você caso seja necessário para tratar de 
assuntos oficiais da Agência do Censo.

2020CENSUS.GOV/pt
D-FS-LT-PG-100

https://2020census.gov/pt


Nome 
Perguntamos os nomes das pessoas para 
garantir que todos na casa sejam contados. 
Isso também nos ajuda a manter registros de 
ascendência. Listar o nome de cada pessoa 
da casa ajuda os entrevistados a incluir todos 
os membros, principalmente em domicílios 
grandes, em que o entrevistado possa 
esquecer quem foi contado e quem não foi.

Sexo
Perguntamos sobre o sexo das pessoas 
para criar estatísticas sobre pessoas do 
sexo masculino e feminino. Os dados sobre 
sexo são utilizados para planejar e financiar 
programas do governo e para avaliar outros 
programas e políticas governamentais, 
de modo a garantir que eles atendam, de 
maneira justa e equilibrada, às necessidades 
de pessoas do sexo masculino e feminino. 
Essas estatísticas também são utilizadas para 
colocar em prática leis, regulamentações 
e políticas contra a discriminação em 
programas do governo e na sociedade.

Idade e data de nascimento
Perguntamos a idade e a data de nascimento 
para entender o tamanho e as características 
de grupos de diferentes idades e para 
apresentar outros dados por idade. Agências 
locais, estaduais, tribais e federais utilizam 
dados etários para planejar e financiar 
programas do governo que oferecem 
assistência ou serviços para grupos etários 
específicos, tais como crianças, adultos 
em idade ativa, mulheres em idade fértil 
e a população idosa. Essas estatísticas 
também ajudam a colocar em prática 
leis, regulamentações e políticas contra a 
discriminação por idade em programas do 
governo e na sociedade.

Origem hispânica, latina ou 
espanhola
Perguntamos se uma pessoa é de origem 
hispânica, latina ou espanhola para criar 
estatísticas sobre esse grupo étnico. 
Os dados coletados nessa questão são 
necessários para que agências federais 
monitorem a conformidade com disposições 
antidiscriminação, tais como a Lei de Direito 
de Voto e a Lei de Direitos Civis.

Raça
Perguntamos sobre a raça de uma pessoa 
para criar estatísticas sobre raças e 
apresentar outras estatísticas por grupos 
raciais. Os dados coletados nessa pergunta 
são necessários para que agências federais 
monitorem a conformidade com disposições 
antidiscriminação, tais como a Lei de Direito 
de Voto e a Lei de Direitos Civis. 

Se uma pessoa mora ou vive em 
algum outro lugar
Nosso objetivo é contar cada pessoa uma vez, 
apenas uma vez, e no lugar correto, de acordo 
com o lugar onde estão morando no Dia do 
Censo. Com esse objetivo em mente, fazemos 
essa pergunta para garantir que indivíduos 
não sejam incluídos em múltiplos endereços.

Parentesco
Perguntamos sobre o parentesco de cada 
pessoa em um determinado domicílio 
com relação a uma pessoa central. Assim, 
podemos criar estimativas a respeito de 
famílias, domicílios e outros grupos. Os 
dados sobre parentesco são utilizados para 
planejar e financiar programas do governo 
que oferecem verba ou serviços para 
famílias, pessoas que moram sozinhas com 
crianças (ou que criam filhos sozinhas), avós 
vivendo com netos ou outros domicílios que 
estão qualificados a receber outro tipo de 
assistência adicional.

Para mais informações, acesse: 
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