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INSTRU~ES GImAIS

X-mf"RmADZS E IMPOBTANCIA DO CENSO nEMOGUnco ,1

1 . ,",~50S A!.~!~m - 0 censo de 1960 e 0 VII Receosea...
merito Geral do Brasil. 0 prlmeiro reaUzou-se em 1872, seguindo-S8, "t .
G8 de 1890. 1900. 1920. 1940 e 1950.

r ': . A VRITO PB INVmTI~1o - 0 Censo Demografico visa a co--'
mhecer as PI1nclpais caracteria~ indlvldua.ls da popui~o presente
'110- PaJa e a dele ausente temporariamente, em referellcla a uma oca~
Blio determmada: a notte de 31 de a,g6no para 1.° de .letembro
de 1'80.

AIem de pesquSsas s6bre as caracteristIcas dos b-abltantes do Pa~
\fu 0 Cenao indaga~ com 0 'intuito de obter eIeme:l~ que per-"
;Jnitam, 0 estudo da const1tui~A.o das .taml11u e das cond1~ de h1~'
giefie e 'conforto ex1stentes nos domlcllios.

3. COMO sD1o U~ OS DADOS - 0 Censo Demogmfico de
!1966 forneccra yegistros numericos ampl~, Id6neCM . oficlaL, s6bre
0 POTO e seus lares. Com os dados obtldos sera posslvet realizar esc
.tudOl Q:ue, mostrando a. realidade b~Ueira sob dlversos aspectos,
/J)ermit1rio medldas au iniclativas que facUltem 0 progresso do Pail

~. ;. concorram para 0 bem-estar do povo.

Com base nos dados censlt8.rios 6 que:
a> Bio determinados os repr~entantes de cada UJildade da ~

r"eta~ao, no Congr~o Naclonal;
b) Aa Assemb16las LegisIatlvas Estaduals e as Ci.maras Mun1~

\ eipaia, estabelecem. 0 nilDlero de representantes proporclonal k PG-1
! puIaQi,o daB suas respectlvas jurisdlcaes;

c> 08 6rgaos govemamentals conheeem 8 neces~l!ad& de u..
, -
) panaio e a local1za~io dos serv1~ pubUcos, como 1nstala~ de es.
l ~~ hosplt.aia. rMe de abutee1mento d'iIUa e de esi6to. etc..;
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d) As entldad~ governamen'iafs e'~u1a.re.i~ana1J3"am U ca~
racteristicaa e a loca1iza~ de mao-de-obra, operarlos e.specl~llza~
.dos, fontes de novas trabalhadores, etc.;

e) Os homens de neg~ Teriflcam onde poderio colocar .eu-'
produtos, etc.

...~~ ) ~ ~.t1t,~, (.j:;.~"..,~::. ~;:;~,... ~.'

4. OBRlG.&.TORIEDADE DA PBEsTA~io H n.'1'ORKA~OES - 0 Censo de
1960 e autorlzado pelo Decreto-lel 969 de 21 de dezembro de 1938. Nas
dlversaa partea desta publicacao encontram-se trecllos dessa Let De~
termina e1a que todos os 1ndlviduos clvllmente Capazes sao obrigados
a prestar mfOr1nat;oes sollcitadu nos questlonarios. Aqueles que a
Ssso .. recusarem bem. como os que falsearem as mfor~ea 011.
ainda, ~em. termos evasivos o.u 1r:I;~yer.entes. estarao .sujel~ a .
m:ultaa e. conforme as clrcUDStAncias. a.penas de n"~~"- .

n. DEVEBES OO"1k;"ECENSE1\

, 5 ~ O~It.NCIA. FIELAs ~STRt7~OES p:E.-C~mAS - A ooleta dos. dadO.!
. a o~c;io tun~enta1. Be ela .fOr mal feita, serao prejudlca-
~ t6das as outras rases do servl~.. As deficienciaa da caleta nao
poderio ser suprldas. por lsso, 0 Recensea~J' geve ter 0 malar cui.
dado em seu trabalho, sollcitando esclarecimentos ao Agente Muni.
clpal de Estatistlca sabre as duvidas au d1f1culdades qua encontrar
no desempeDho de sua tarefa. Toda assistencla sera. dada ao Recen.
seador para que execute com perfel~a.o a caleta de dados, Benda, en.
tretanto, exercida severa fiscallza~ao, s6bre 0 seu trabalho pelas au-
toridades cenaitarias. Quem for responsabillzado par omlssOes, lacu-
nas, deBidias, erros ou 1nforma~oes reconhecldamente lnverid1cas,
sera punido. de 8('.urn() ,.n~ .. -~_:..2_,3~ ~~ .."

6. C'~A'IAO Dr. J.!)l;ti:lWA1lti r~.- ..., .~ ,.~,).;.&.v.r ::.0 ~.tarA em
condi~oes de agir como !unclonArio do Recenseamento depois de re-
ceber 0 cartao de ldentldade pessoal. ~ cartio devera aer exibldo
pelo Recenseador ao procurer 0 informante e todas as vezE)S"":eIIJ: que
sua autoridade for p().<;t~ p~ duv1d:1 . -

~

7. SIGn.o D_\S ~~ur.»::.~ - U R'.:C~ador:mantePti' slpO abso-

IlIto~ s6bre-as-mronna-c;-oes coleta:daS: "NiOr'4e1mra os m-odelos'prcen-
.-c1i1cios"a-ViSta de1)essoas 'eStranhas ao sern~. censitario, nem deles se
valera para orientar outros lnformantes. Em hipOtese aIguma-podera.
Yiolar 0 SlgUo das 1nforma~oes'que !he torero confiadas. ("0 servi-
dor responsive! pela viola~iO' on tentat1va de viola~ao do slgilo das
Jnforma~ sera punido com demissio sumil'ia e ficara 'su~lto a
processo crlmlnal, na torma da lci". ~ Regulamento do,.Vn-Recen-
'K-amtntO Qel'al do BrasW. --",:,' .7 ; .," ,...~:
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~8 '::Apr~~IO~D&~~ ~Recenseador tudo devera fazer no
R.ntido de despertar 0 interesse e a simpatia da popula~io em favor
do Recenseamento. Nunca devera discutir ou amea~ar, mas sempre.,
argun1entar com clareza e aconse~ar COm serenldade. InforDla~Oe~'
negadas por ~~io da prlmeira visita poderio ser fomecidas mats'
tame, gra~ a atua~o cortes e convincente do Recenseador. SO em
casos extremos, depois de esgotados todos os recursos concillatOrios.
deverio ser lembradas as san~es legals. Falhando este liltimo re~..
curso, 0 Recenseador comunlcara. 0 faro no Agente Municipal de ~ta~.I
~ca. 0 Recenseador deve ter sempre em vista, entretanto, que 07
Interesse do Censo e obter respostas aos quesitos e nao cobrar multa',

, de1n:!o~~. .

9..eJCOHBECI:lmNTO'Do~Sit<>R cDSITkIO~'O Recenseador prOCUra04
ra. conhecer 0 seoor que1he !oi:des(gna.do, tnteirando-se dos seus 11-
mites e das condl~oes que Ihe SaD peculiares, com 0 que podera tamar:
medldas que facilite~;:!';~~~~~ ~ ,caleta dos dados.

10. Co~TO DO SERVI~O - 0 Rec~nseador dcve ter conhe-
cimento completo doo questionarlos adotados, pols so assim podera.
satisfatOriamente, preenche-los. Para tanto, deve ler atentamente
estas "Instru~Oes" e as constantes dog formularios, pois deve lem~
brar-se que mafs de 53- nill servldores em todo 0 territOrio nacional
devem segtil-las sem"1nterpreta~oes particulates.

Os instrnmentos de caleta devem ser preenchidos com clareza.
devendo as respostas ocupar apenas 0 esP&~O para esse 11m reservado.

Todas as respostas BaO necessarias; quando uma informa~ao pa-
recer inenta ou deficiente, 0 Recenseador empregara todos os melos
AO'Seu alcance para co~eguir, do informante que a corrija ou com-
plete. Convem lembrar que 0 Recellseador nunca podera. alterar res-
postas par sua conta. Qualquer altera~ao 56 podera ser felta ap68
autoriza~ao do responsavel pelo preen chimento do Boletim.

Nenhuma resposta devera near para set posta depois, para ga-
nhar tempo ou com mats conforto.

~. TOdas;. as fnforma(l(Jes deveri.o ser registradaa na presen~a do
infOmIante, mesmo que sejam as mesmaa para os demais membr~
da familia

.,,~;.:;:. u~;. ~BN'l'REGA.:DO-SERYI~O' ,.,. Termina~ a .caleta, com a malar ra~
pidezr-Bem.prej1!izo: D ,pe~a;;o~Recen~~-~~;-majs uma Tez.
reve~~~ boletiD8:recolhidos, para: no .casocde. encontrar falh.as ou er~
rOB, .proeqre.'r-corrigi-los com aeolabf)ra~o dog lnformantcs.

. -Os question4rios .deverao . ser . arrumados na ordem dos registr..~
e.!etuados ..n~ jolka de coleta. Por- ocaslao da entrega do material, 0
Recenseador 0 conferira. com 0 Agent-e Mun1cipal de ~tatistlca, con~

.: trontando. os langamentos constantes da 16l'~a de caleta com os em-
tentes nos- boletins. ' . -' .
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nL AREA A. OOBIUR
.', -.

12. DBSIG'iiAf;lO 1Q ~~1lUUi:) A 00BKm - NODn&1mnti8 0 R,eeen.'

r~dor ~ deSlgnadO pam (X)bftr um-. partie do ~~~w. Essa ~ ,i
t.d- ns.da ~etor ~sit8.dO'..

~o. ' .'

-.-' ~'U. 1.'nft.- DO ~~ ~ - H~, .~. ~ :frente da ~

n..Becens~ enam'tra-.se."".~~~~~~r.:~~:'qu.de.-el'8. tier flelmente obededdo. Na part.e an~rror Jntertla da capa
£e'~contra 0 mapa do :seb-, para melhor orienta4;io dos tra~~
dt! ~ta. ~ra do sea. ~ censitirio 0 Reee11Beador nao tem qua1~
c~tter-:autoridade, a nio ser R ~ do Agente NU1!lcl1MJ.! de ~

itiSt1ca alg4Dl& missio esPeciflca.

(f14. Mi""MDO DE OOBD'l'UllA DO S!:roa ~~~ - OS met0d08
\adIante descr1~ destlnam-- a maDtAir iiIrJ:te;gI;stt-O '~forme das'm1~
I ,- '

~ que ~ts.r em sea setiQr" e obter~ B,ecens5mento completo.
\6 Recenseador deve-segnir 0 metodo (~, ~cme~) q~e ~ ..

.,.' ,. . . ,

fajustam as co~Oes ~tes em seu s~x.'

1.5. C<mBBTUBA acm: ~~ EM: ~D~~ - Be 0 setor em que
!O- Recenseador estiver ~~lh9ndo fOr dlvklido em quadras ou quar~
!tefrOes. .devem fazer a coberiura de um. quarteiri.o. de cads. vez. Ni.o
Ideve-andar})8:ra cima e}8r& baixo ~rua. ~ari. cad& quadra
tPOr um angulo au csqBina, seguindo na dire'liD dos pontdros de um.
Ire16gio. em -tQmo do ~~, ate voltar &0 IKJnto de partida. Nao
idevera 'f!SqUeee.r d~, peroorrer um sO piti.o. um sO corredor. um& sO
!1>a.ssagem na quadra. Em outras pa1a'RaS. deyer3. }>ercorJ:er a quadra
,por fora e par dentro. antes de ~q.~r a outm. NSo dever& jU1gnr
I~e hA OU Baa ~ unidade & ~~~r. k& Yet' e i11dagar ~ de

,~r a seguinte..

16. EDD-i.dm - &p~~A~~ - AD fazer a oobertur.a. de edt-
"$lclos de 8partamentos au Gub'Gs edfficios rom. muitas unldades, ,
aJreeJso multo cQidado para na.o ~!,~:r par aIguma sem recPJ!~!".
IPa'ra major fg,ctUdgde subiri ao i!-~~1) pa~to e Yir& indagando.
IJ)(}rta pM porta, mesmo que !be ~ pertenC8r a um:a nnl~e ja
T~enseada. Nao esquecera os terra~s e subsolos.

t

l' . SEroB!S :EM: C1DADFS ov V~ aEK. QU..~e: - Be 0 setor

«fir sem. quadr8.s on 'quarl1ek'6es. fari a cobel'tura dos ~ roa
!PM rua, estrada par estrada, um 1ado de ead'8. ~. Em eettos C8.S1)S.
E.eri. talvez me1boT. inte~r a. cobertu'""i'a de uma rna prtmipal.
IJ)8.1"a I'ecensear unldades de rua.s laterals, at) inves de fazer a oober~
\t.ura segulda da artet1a pliDdDal.. ~~ que padeL 6ste :rote~
idhv.erA aer eyitadQ.,.
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18. CoBEB.TUBA DAB ABBAS B.UBAIS - Se tiver sldo <1eSIgnaau para
~ setor censitario rural, devera exaxninar atentarnente seu ~pa.
escolhendo a estrada prlnclpal rnats proxima de sua residencia. Suge-
~oSloc:a~r 0 ~~N e1}:l':que essa estrada toca a linha liInitrofede C seu "'~~r d6!t~~neeaHf81~a1s~r6x1mQ a. sua casa. cornec;a.ra
par fazer a cobertura nesse ponto e continuara. ate 0 f!m..da estrada.
ou ate onde a rnesrna encontrar outra Unha 1iInitr9~e. Fara a cober-
tura de tOdas as estradas paralelas a essa estrada principal ou que
a cruzam e, da mesma forma, fara a cobertura de ~das as demais
eatradas em seu setor censltario.

..".,Go~o nas areas rur$ exiswm rn-ultaa casas que nao poaem ser
, '.' -

avlstadB.$ de qualque~ estrada, devera iIidagar a reapeito das mesmas
,- co .

no final de cada entrcv13ta. Perguntari qu~m sac os seus vizlnhos G
" , .

~~~~mo~.S?~~ss!vel: ~~raque lhe in~quem. no r.napa,~a lcca-
liza~ao desses Tuga~e'S. romente por indaga~ao ser-lhe-a posslvel ga..
rantlr a cobertura. com'!:J'fe1,a'~do 5e'!l se\or c.ecn!;itario.

19. S~ORES RUlu.!S QUE CO~~'\1 UM AGltUPA:t.1EN:rO DE P.~I-

DtNCIAS, COM DtsrGNAqAoCONHE~A N... REGIAO- E frcqftente nag zopas
rnrais cxistircm aglomcra~ces de residencias, que possuem um non18
pelo qual e ccnhecido, geralmente eom vinctuo re:w.giOSQ. er~ tom9. de
19reja ou capela, oil comercial, expressa pot felra ou mercado, e cujos
moradores cxer~am suas r..tivlda:12s cconomicas, nao em fun~5.o do in-
teresse de urn proprietario (mico do solo. porem do pr6prlo agrJpa-
menta.

Essas localldad2s que nao terfl a categor1~ de sede da circunscr!-
~fi6;c sao conhecidas. con forme a regiao. !)Or uma de:3igna,;ao antes
do nome pl~~prlamente dito. Na S'lla maio ria elas sao classiilc~das
como Povoados ou Arral.'l.i8. Em alguns casos sac designado3. impr-2>-
priamente, como Vilas ou Bairros. P..s vezes SaD designados pelo aci-
dente geo!:.1;:ifico, pelio de onde estao lo~alizados, tais COino: 'Tres
Carre-go3, Riacho Azul, C3!)aO do G?to, Capo~ira Rosada, etc. Grande
malaria, porem, nao satre nenhuma classiflca~ao e sao c~ccidas sfj-
m~n~ por um nome, tais como: Areia!, Barro Ve;rmelho, Pall Grande,
Cruzeiro. Grotao, Santa Maria. Barreira. Fanta!. Capo~ira. Enc:uzi-
lliada, etc.
:;.;~ gej~ qual 'f61'"~-deMgIl9.~aO e nome que tiveri:ill ~ao localidade.!

que, na regiao, identftt&rn. :perfeitamente, a loc~za~ao das resi-
denclas de sellS moradores.

0 Censo tem ne~essidade de conhecer essas locattdades, bem como
00 domicillos nelas existentes e as caracteristicas de se~:) moradol'es.

Os Recenseadores de setores da zona rural, deverao tf:r 0 maximo
culdado em destacar naB 16l.'tM de ccleta, os lanl;amentos referel1tes
aos aglomerados residenciais, com uma. desigl1af'.ao corJ1eci1a, de
acordo com as inst.ru~5es mini3tradas no item reterente ao z;reelit-
ch.f711.ento das 16LJz.as de coleta..
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IV. FORMULARIOS

~ form~ usados no censo Demograrlco aio m seguin tea:

BoleUm Geral - C.D. 1
Boletim de l\~~ - C.D. .2
L1sta de Domicfi1o ()I:(e~~.d.m¥dQ .\{

Cademew. do ~~or
Capa - C.D. 8
~ de coleta - C.D. 'l e C.D. 8

20. Usa DOS roSKUI.!RIOS - Os fonnu1Artos do Cen.m Demo--
graflco, cuJas normas de preen,..himMItA;as a«a.o discuWiaS n\inuc1o-aamente no capitulo -prOPrio. 88.0: ,- , , Ct

Boletim Geral - destiIlaOO ao 1'eC~~~m~to das caracterisUC9.s
daB pessoas residentes em d~e~ ~rUc~~; ~ ~.Jvos. e nao
5elecionadas para as tnda.~ da amos~ ?: ;. . .

'C.-
Botetun de Amostra - destinado ao rece~~.!f:!r.ento das caracte-

risticas das pessoas residentes em dfimil'.ffios particulares ou coletivoa
~lec1onados para. as in4!1_.ga~ da amostra. e para 0 levant~ to
das caracteristteas d<8 don-Jcillos; " ,.,.

Ltsta de Domicilio Cotetivo - tem !)Or rIm oontrolar a dtstrl.
bul~o e 0 movimento dos bOletiDS Ocral e de Amostr4 pree~hSdos
nos domicillos coletlvos, e, determinar. nesses dom1cl1ios, as pessou
a serem incluidas na amostra:

Cademeta do Bccenseaaor - oompOe-~ de d'Ua8 partes - CaP£l
e F6lh4 de Caleta. A Capa destina-se a reunic as fo~s de caleta e
resumir 0 trabalho do setor. As f6U1.as de caleta destinam-se a con~
trolar 0 tmbalho do Recenseador e determlnar os domicilios part1~
cuIares a serem IneltIidM na a.~n~-

.21. COHO DAVE SEB. .f'1i~JJ. . ~ nx ~.i~~ - Nao
havera. distribui<;io antecipada de questionmos. 0 Recen...~.a,dor, a
partir de 1.0 de set.embro. preenchera os boletins a medida que visitar
()S domicilios. convem lembrar qu~ as r~spostas, mesmo qUaMO obti-
das em epoca po5tcrtor, deve~ r#er~-~a ~aQ8.0 ver!ficada na
JJ,olte de 31 de agosto p:u'a 1.° de setembro.

A caleta deve processar-se de maneira sistematica e os )an~a-
mentos serio fettos n&S t~43 de.coleta. na ordem em q'"4le 0 Recen-
seador pereoner 0 Setnr. Quando, porem. existirem no setor doml-
eillos coletivos, 0 Recenseador devera iniclar a coleta POJ' esses do-
m1cUios. de sorte a conaegulr re~Lht!!!'. no dIa Lo. todDJ~b8let.iD8
Gist.rlbuidoa. " .:-.' ')';:::':'- ::~
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ESPBCIAISINSTR~ ES
.

Y. o~ 4~':- ~~ABES

n. Do:MIdLIo - ~ 0 local ou recinto estrut1Ua-!m~te 1ndepen"
dente. que sene de DJOI'8dia a 1a1a~ ceJ&$itarfG&, formado ~r um
conjunto de c(Jm(MJos. 00 per um c6modo 86, com entmda Indepen-
den~ dD\do para 1C)8l"adouro on terreno de uso p1ibUCO ou para
local de usn commn a m~ de um domlcnto. Considcrar-se-a. tambem
como dom~io 0 local que, embora nao atendendG aqu-eJas earacte-
risUcas. sfrva de moradia na data do censo .8, pess~ ou a uma. so
~, ta.is como: ~edlos em consW~, embarca«;ao. veiculos. bar-
ncaa, tendas, grutas, }:»ntes. galerlas. banco de pra.~~ patio de
~o, marqu12 de ~:'etc.

Segundo a carac\eriza~o dos ~ de ~ que os habitam,
m domlcillos podem ser particulaTes ou coZetivos.

23. FIMiT.T~ CBBSrIABIA - 0 OODiunto de pessoas moradoras em
um domlciIio. seia paI~cular ou coleUw. constitul Ulna. Familia
~itaria.

De conformldade com .. natureea do vinculo de convivencla a
Familia censitdrla podera Bel.' formada de urn Grupo Famtliar. de um
Gnpo Convivente ou conjuntamente de OraPO"' Familwres e GrVDO
Co~te.

AWm, para efeito censitarlo. tanto um casal c seus tillloo reSI-
dentes Dum domicllio partic-..1lar. ,'Qmo 8b ~s re~-eDseadas -ntml
hotel constituem 11Ma Fam:7tIJ C.D~~1'6..fn

24. Gauro FAM;l~ - :i:; 0 (;uu.J~llto de pessoas que, eUl virtuoe
de parentesco, ad~o, CU, simples degendencia, yivem em domlcilio
comnm, sob a. dir.o ou prQ~O de ~"n Chefe. dODo on locatirlo
de t6da a hab1:tn~a.o au apenu de ~ie da mesma. como ta.!nbem
a ~a q~ vive SO. cm clQmiciLiQ lndependente.

o.:empt~a.dos que residem no domlcillo do gTUl'X> tamnlar serio
Incluidoo nos boletina destfuadoo a ~ grupo; os em~-egadoo que
nao .dormem no dom'ci~i.':) do grUIM> (aJ1\llkr C;. que prestam servico.
aerao recenseadoo nos do!!1-!eill~ onde residlran .

0 1Ddiriduo que Yive 80 constitulri. urn grapo lamiHar. Be ocupar
BIn doUlicillo onde vive urn gTtLpO 1a11l.iltar. sera receD3eado no bole-
thn de6se.~grupo, corno h6spede ou agregado.

Os penslonistas de urn grupo familiar que morern no domlcillo
em cornpanhla de PeMOa3 a eles ligados par 1a~os de parentesw ou
8ubordinac;io dornesttca conat1tulrao outro gnlpO ta~tar distinto
.. portanto, serio recenaeados em outro boletim
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25. GRUPO CO1'fYJ.yD'I... - ~ 0 conjunto de pessoas sem la~os de
tParentesco ou subordinac;ao dcmestica. que vlvem no meamo domlcillo
blgados por vincuIos de dlscipllna ou de interesse comum (religlosos
em conventos; h6spedes em hotels e stmllares; milltares em quarrels;
oestudantes em internatos; asilados em 1nst1tu1~ de assIstencia. etc.)
fe serao rccenseados cada um em Ucnl boletlm separado.

Por ex~o os grupos conviventu _constit~dos. ~°c' ~o. de- ~ ' , .t.',..L; .~",",i"""'4 -..f'- -
relnco pessoas, serao... conslderado~. ~ft1,0_-\,1~"fii.~rC8. a~ae que naG
~nsidam em hotels. PensOes. etc.

26. GRvpO, 7AVTT.TAR CONVIVENTE - Quando num domlcUio part!-
.'en1ar residirem 2 ou 3 grupo& !amUfaru-, sem rela~a.o de parentesco
:entre 81, serio considerados para e!eito censitario como "rupos lami-
.~es conviventu e recenseados em boletlns distin ros.

(," ~" - - -"
Exemplo --' DOts colegas de trab~1Po, com s~ familla.~, sem

~qualquer rela~o de parentesco, resldentes em um mesmo domlcilio
:partlcular par motivo de econo~, falta de alojamento, etc.. . (c- -, j:,-,. , " ' ,

. N~ caso ~orem de haver"parentesco,~t~f-;,~ :memQr~ ~ duas

!l!amllias (lrmaos casados e suas famillas; paIS e f11hos casados e seus
~descendentcs. etc.). seriO consideradas como um unico grupo fa-
miliar.

27. DoKIctLIO PARUCULAa - ~ tOda habltac;io que serve de mo-
(l'adia a um, dois on tre8 gruPOl familfares.

Quando os domicUios particularea forem babita-daB par quatro,
on mais grupos familiaru# serio considerados para fins de coleta.,
'flomicilios coletivos.

Para efeito censit8.rio# 0 estabelecimento comerclal, ind'UStrial,
etc., que serve de moradia a urn, dois on tres grupos lamiliaTes. sera
considerado domicflio particular.

A exernplo dos edificlos de apartamentos as casas de c6modoa
«cabe~a de porco, corti~o, etc.) serao conslderadas como um conjunto
:de domicllios part!C'.1tl3.TP~

:)28. DomclloIO COLETlVO - :to toda hablta~ao que serve de mora-
'dIa a um grupo convfvente ou a gruPOl lamiZiare.s. na qual a depen-
denc1a dcs moradores. em rela~ao ao Chefe do domicillo. BC restringe
80 que interessa 6. d1sclpl1na da coletlvldado (--occolhimentos, conven-
tos. manic6mios. penit.enc18.r1a3. postDs ~~,..-quarte1s, l1..avt6s de
guerra, etc.), ou a reallza~ao de fin3 nao domestlcos (hotels, pensOes.
asllos, orfanatos. coleglOS, barcos mercantcs. etc.). alnda que funcio-
nem em mais de urn edlficlo. caBo em q-.e, geralT"cnte, ha urn predl0
princIpal. outros dependentcs, con.,truidos em &rea de tcrreno
-COmum..
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~~ ~~'fa'zenda:s, 'e.r;.t~n~ os ~ e sittos, CQnquanto, sob
,- c ~fJ'T) AI) ~o..~~~ D ~ a'J~ ~cerros aspec~, se con iihcf:ni~m ~ ha~lta~oes aclma referldas,

nao sac considerados domlci1ios colctivO3.
0 que dlstingue 0 primeiro grupo ~de habita~oes coletivas da

segundo, e a natureza do regime discipllnar; enquanto nos recolhi~
mentos, manlcOmios, penltencta.r1as, quarteis, colegios, etc., 0 que
especialmente se consldera como base da vida em comum e a convl-
vencia entre moradores, nas~ tazendas, estancias, engenhos cent1;ais.
sit1Os~ !ett::,' & que"pirttcUlarm~:fit'e's'e discipifua e 0 trab8.lho do pessoal;
resldent.eo "

,
co~ye~- l~~.~r~ q~~~ ;;pa.!'~_,..a reallza.~o dc trabalhos agricoIas

ex:traordfulW6s~"qtr~ ~c~mam °grande ntimero de bra~os. sao cornu-
mente contratados lndividuos estranho3 a proprledade, que rccebem.
alem de paga em dirillelro ou prOd-iitos, dormida e comida. A vista.
daB condigo~s espcc!3.is de que sc reveste a situa~ao desses traba-
lhadore3, sao eles excep~onalmente conslderados moradores de domi-
cillo coletlvo, porque, dormindo ou nao cm alojamento comun1, rece~
bem todos 9.1impnt:\~~o fomF"cirla. pelo f':mt1re~arlor

29. (;AS.IOS ic'.CUAD.'iS - ~I.ll~re que 0 Recenseador encontrar urns
C8.sa (ou apartamento. etc.) fccllada procurara saber se esta desabl.
tada ou Be a .familia est:i auscnte. Em qualquer dos casos tara os
Ian~amentos respectlvos na f6l1La de caleta.

Quando a casa (ou apartamento. etc.) estiver desabltada. 0 Re4
censeador tara. os lan~amei1tos relativos ao predl0 IndIcan do. na.
coluna "Especle". que 0 mcsmo Be encontra "Vago".

No segundo caso. de domlcillos ocupados. porem fechados n:l.- data do Ccnso.o P..ecensaador verlficara se 0 domlcllio serve ocasi04
nalmente. de re51dencia (domicilio de veranel0, casa de campo, etc.)
ou se a fami11a esta temporariameate ausente (em viagem de passeio
ou~eg6cio,...et.cJ. Na primeira Wp6tese s:>mente serio feitos os lan4
~amento.l 'telativos .ao...pr.erl~ind1~dO) na-coluna "Especle", que 0
mesmo Be encontra "Fecha"do". Na scgunda. 13to e, se a familia esti.
ver tempora.namente ausente. 0 Reccnseador tara 0 reglstro do domi-
cillo na faIba de caleta e voltara posteriormente a rim de cole tar os
dados referentes a familia e ao domic~..io. Na hip6t-ese de permanecer
0 grupo familiar ausente ate 0 ternlmo da caleta. 0 Recenseador.
recorrendo a vI9:lnhan~a. reglstrarA. peIo menos. as informac;Oes dos
Q,uesltos A. B e C

30. QR'tJPO FAMn.lAR R!SIDENTE EM DOIS DOKlCD.10S - Os grupo.!
familiares que, possulndo duas resldencias, resldem parte do ano em
tUna e parte em outra (como e freqiiente entre os fazendelros que
~m filhos menores estudando -- a cOnj uie res1d1ndo. durante 0 ano
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letlvo, na res1d~ncla da cldade ~ os fllhos que freqftentam e8a)}a,
e 0 fagendelro, com. os fllhos maiores-ila !-a.zenda) seri.o rece~at1os
de acordo com os crlterios segu1ntes:

a) no domicilio onde estiver presente, na data do Censo, a ma1()r
parte do urupo familiar, serao recenseados toct.os os PO:~p,q~~\£es
~e 8TU~ registzando-se cada um deIes no ~e81tO.~B, -Cinforme
0 easD, .cmno morador Pre.fefttc ou;morndor~iuSente;

b) no domicil1o onde estiver a menor parte do grupo famfUa1',
somente ser8o recenseadas as pe!.ro4S presentes na data do censo.
-regist1'ando-se eada uma delR3 no quesi~ B como ncio morador pre-
sente. Neste cuo 0 Recensead()r devera fazer a seguinte ano~
no :rodape do boletim: ~ gropo famlllar completo fol rccenseado
na (Loca1iza\"~. Municipio e Distrlto) ".

:i! . QUESITOS DE All:OS'rRA - Alguns quesltos CO;.1Stante£ dos qUe&-

tlonarios destinam-se a ser tOrImlla~ a.!?~ e~~du para
aI.llostragen1, denominando-se essas oerguntas.. Qaesitos de Amostnz.

0 me1..ouQ de amostragem permite a obten~o de dados referentes
a urn. cenjunto atraves de indagac;6es formuiadas apenas a uma parte
d&se conjunto. com economia de tempo e cGDBeqiientemente redu~o
de custo.

- A apnca~ao da amostragem ~ tato comum na. vida de todos ~

e. muitas vezcs. se impOe como lin!co processo admlssivel.

Quando queremos comprar Ulna nlereadoria e:x:am1namos uma
pequena amostra e par ela ooncluimos daB qualidades do conjunto
- wn punhado de grios de arroz nos indica a qualidade de urn saco
que pretendemos comprp..r. ou num palmo de fazenda nos baseamo8
para comprar urn "corte... Ninguem pensara em examinar grao par
grao um saco de arroz que pretende comprar. a homogeneidade do
'material nos pel-mite conhecer a qualidade do todo, baseada no exame
de uma amostra ta.o pequena..

&sas aplicac;Oes da amostra nao diferem em essencla das que
sao feiw em levantamentos estatisticos. Anenas. nestes levantamen-
tos, toma-se necess3.rlo 0 em!)rego de teenica adequada a nm de
garantil' uma perfeita selec;:io e 0 conhecimento do erro provavcel.

" - .,'. Atualmente varios pa1ses ja empregam nOrJDAlmpnte em seus

censos a tecnlca de amostr~~m; no Brasil este sera a primeiro Be-
censeamento em q~ ela sera empregada. embora venha senda utlli-
,r;ada em "arias inqueritos estatlstieQS de mcnor ambito.

Para a 1nvestiga~o pelo m~todo de amostragem, foram seledo-
nat!os 9 quesitos referentes a. pop~ao (quesitos Q a Z) e todos ~
que~tos -referentes ao domlcllia.
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A ~t.ra. serio formada por 25$ dos gnl1JOS lamflfare$ e 25'~
daa pess~ com~~ de gTUPO3 coii~ueiita~ e~ sera de"".erminada
dO seguinte modo:

.-."t".;".. g O:J!~tJn nrf 25:':3b ffi~j ob...£ --
a) n(8 ~~~ pa,tticuJares as perguntas serao formuJadas

As ~ s ~~n~daS nos Qomicilim cuj~ lan~entos. na FOlh4
de Coleta.. coiDCidirem. com as linhA..q da ammtra;

b) nos domicilios coIet1vm. as perguntas ssao fommJadas aos
com~~ df)S g7UPOS' tamiliare3 on as ~ auIIlm$ regJstradas
DaB Iinn,..-, de amostra ~-stA.-.:!!te dB. Usta de DOJIIicflio Coletioo.

, ~

'Bmn e noUUo caso ~ rm h~~ Sio dispostas em. IntenaIos iguals
{de " em-. ~~ 1m1a Ria-de aInostm>. fAcilmente NOODhec1vel
pelOS tra~ grossos e ~or uma indlca~o -Linha de AmostTtI:".

~ 32: ~ ~~.~IM GDaJ. - C.D. 1- 0 Boletim. GeraZ ~ra.

usado para. C8~! 1~~ (incl1lsift «8 ~dos em domi-
ciIi~ .co1etiVCB} ~ nao Rjam ~~~rl08 pam resl:R.J-nder as per--
g1mtas de amf8tI'8..

Nos domicllios coletivos, as p~ «P1Ilaas que nio :torem. cia
amoatIa. ~ ~ rec~~ em um BoZettm Geral. Neste caso
0 l"eceD~~or i"~ua na. col1ma da 2.& j)e8:~ em. sentido YelticaI.
m d.iIi:i:'~ -~ iJ!~!IaI-.

33. ~ EO BOt.EI]K DE ~-.!:. - C..D~ 2 - 0 Boletim ~
Amostra &era usacto para. os fllAJ»." familitD'es Uncblsive em domici~
1i£M5 eo1eti~ ) indicatm ~ ~aem as perguntas de amootl.-a..

Nos domicl'"lim coIi:tl9'OS. U pe&WJGs aIJ8I8S in"ieadAJ para res-
ponderem as perguntas de amostza., h~bem serio ~as em
urn Bold- de A.-~~ Neste cas. 0 recenseador ~trn.ra na
eohma da 2.& pessm,. em. R1l:Udo yeriical. m dizeres -Boletim. indi-
vidual"

3f ~ SUP'.2M:I;:5TAB. - Quando wn gropo jumiliur se Ct)ns~
tituir de maj.s de 19 :::: q. UBI. Boletl1a (Geral OIl de Amostra);
nao Rra smiciente p:n-a. 0 registro de tOdas. ~ ea. cleve ~~
u.sa~~,F~ suj1lemeatm-. QUw Bvletim (~on de Amostra).
no qual serio r~~~. -~ ~ ISIantes. Be ~ 2.0 boIetim
nao fOr SDficiente. se-ri usadO urn 3.° e' --~ su~~te.

Todos ~ ~ de identifica~a e klcalizat;"clo ~ boletins 'Dsa-
dos C(}In() P~Q. Supleaeatar deyem ser preenchidos com ~ mesmos
registros constantes do prlmeiro boletim.

" 9.~~ a. FOlAa AN:ieme:R:tar !Or de mil domiom de amostra.
os campo.s refe;yentes an dmn~'1Vt serio !n~~dos com. dais ~os
cruzaOOs .

Todas...as co1Una8 de FaJita S1J:pleme:Tl~ detem ser remmr.emdas,
a come~ar de 11.
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35 . EKPRIGO DA LISTA DE DO:KIciLIO CO~ - CD. 3 - Em cada
domicilio coletlvo serio usadas tantas Listas quantas torero neces-
sarias~ de acOrdo com 0 nilmero de grupo3 famUiares e pessoas avulsa.7
a recensear. Quando se utllizar, no mesmo domlcilio, ma1s de uma
Li8ta~ todos os campos de 1&ca:nmti. ~*~~[dev~.t~r
preenchldos de maneira identica, nos diversos eXem!Jlare~. 0 campo
destlnado ao movimento dos boletins (Especle dos boletins entregues
e coletados), sera preenchldo apenas na prlmeira Lista. Benda inutl-

'. '

1iY.ado nas demals, com dois tra~os cruzados..
.

Bendo emprepda mais <!e ~ Lista. no mesmo domic1110, tOdas
as Unhas da 2.a Ltsta serio renumeradas, seguindo na ordem. da se-
quencia. impr~, a come~ da llnha n.O 1 que passara a Ber a '19. Be
empregada uma 3.n Lista. a prlmeira llnha passara n ser a de n.O 178
e asslm sucessivament.e.

Em cada llnha da Lista cle Dom1cilfo -Coletioo.: sera. registrado 0
"nome do cll.efe da familia quando setratU ~ grnpo familwr, e 0
nome de cada recenseado quando se tratar de componente de grupo
con,vivente (pessoas avulsas). Deverio ser registrados. primelramente,
os names dog chefes de familia.

.~ A primelra 1inha da L'lsta a preencher variara de ac6rdo com 0
numero do s~tor. Sera correspondente ao algatlsmo das unidades do
Dftmero do setor. Asslm, por exemplo, se 0 serer tiver 0 ntimero 35,
~ lan~amentos nag Listas de Domicilio CoZetivo serio lnlciados na
'llnha 5, em qualquer domicilio coletivo ciesse setor.

As perguntas de amostra, serio formuladas pars. os componentes
de grupos famUwres e de grupos conviventes. registrados nag llnhas
em negrlto (Llnbas de amostra) .

As Lfstas. depols da conclusi.o do setor, deverio ser guardadas
'centro da Caderneta dQ Recenseador. em ordem numeric:!. cresC2nte.
ap6s a Ultima. 16Iha de caleta.

36. EKPRt.GO DO DOIZIIM: GERAL OU DE AMOSTRA COKO BOLrrIM
INDIVIDUAL - Destina-se 0 Boletfm Indf'Ofdual ao recenseamento dos
fJropoS con'Owentes. lsto e, pessoa que, na data do Censo, esteja
ocupando dependencla d.e.4o~c~9.CQ}.e~~~o,_.~~ ter neSsa ~~1>!ta.~o
outras pessoaa a seu cargo. 86 se ap11ci, portanto, a pessoa avutsa
que, na nolte de 31 de ag6sto para 1.° de setembro, fizer parte da
f)opula~a.o de domicillo coletivo, seja como mcrador - presente ou
temporciriamente ausente -, seja na qualldnde de h6sp~e.

Asslm, par exemplo, em um hotel serio usados tantos bolettns
,.(de Amostr4 ou Geral. conforme 0 caso), como Boletins-, 1.n4i~idU;ais,
., quantos forem os moradores. h68pedes e empregados~,do estabel6cl-
~. que nele resldam OIl se: :encontrem bospedadoS s)zinltoo.
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0 Be~~~ ~.~ atento ~ ~e ~ mn~m ~ ~
~1eOl8'1C-Gi~I~ ~~:.,~ '.rece:B.1eados taInWm eml
Boletim Indf1tftluaZ. . :-~~

'-~
3'1. E:a.UId.CXJ - '::~nErA. IX) ~~ - A Cacfemeta do!

~eSdor <»sUJ1A-e a controlar 0 \mbaJbo de eoleta e a re8Umir.i
CIS servl~ rel~ ao setor CeDSital'lo. CC)m!>reende duBS ~ dls,
tintas:, CGPG e F~ de eoIet4. As FOIJ&a.s. de ~ depo1s de prc~(
81cbldas, maG ~8S na CtJ,PtJ, em ordem ~~ . . :- t
. 38. EMPBotGoti CAl"ADA CAnRRNErA DO ~..~~rAJX)R - aD. 8~A1

J8rte da !rente da CcIJrI. qa sera. preenrchlda pelo A«ente UUD1c1palJ
de ~~t.i~t-!ca ~ta...)~~ do setor ~!ir1o 8 campo~
destinados aor~~ ~~. ~raba]hos; no verso desta parte sera. a~
0 croquis do setor censltario.

A parte p~r da Capa a ~r preenchida pelo ~~'<jrJ
I

cantero 0 quadto das resumos feltos em cada pagina. A prlmeir~
eoluna deste quadro .traz 1mp~o ~ n6meros du ~ de caleta.)
Na llnba correspondente a cada uma das F6lhu de caleta sera regis- (
trado 0 n1imero de questionarios preenchidos. 0 nlimero de unldadeai

.
registr:l~ 0 n~ de domi4o!iJk>s cx:ujJ8d~. fecbadm. ~ 8. $-da, 0 n1imero de pessoas recenseadas. 4

Ao pe do quadro deftri. 8er tot~-A 8da Ulna d.as coIuna.s,:2. ;
A Cademeta t.eri tantas f6lh~ de coleta quantas forem necea.-i

..1
8Arlu.

39 . EMPEiGo »AS roLHAS DE COLE:l'A - CD. '1 . aD. 8 - Em oadaIi

P'glna da F6lka de coleta apenas seri.o ~!3tradas 1n!onnaf;Oes rel&~j
tlvas a um. logradouro (ma" avenlcta, eatrada. p(m)ado, an'a!a1. etc.)~1
concluido 0 regtstro d.(1! pred:tos de um logradOm'O, as HnhM em br.an..!" . '. , j

co que restarem serio fnutlllzadas ~ 11m ka~o ~qWJ. Os 18dl08!.
do logradoUro a SCgu1r serao regtstrad~ D& pAgfna imedlaw., e. a j
Be modo, sucesr.1vamente, ate 0 Urmlno do setor. No eaao doa Jan..!

":~~tos;"tet'erentes ao logrBdouro ~-..~~ 0 n~ de l1nhaa\
da pi!lna~ 0 ReeebSeador 'f&rA 0 registro na P'1iDa IegUlnto . repe-!
tlra. 0 nome do logradouro nas paginas utillzadM. ABaIm. ca4a ~"I
gi11a da j6lka de (X)leta ~-nte canter" ~amentoa referentes ao \
logradouro cujo nOme figazar na. ~~ superior.

Nas propriedades rurab. (fazendu. aiUm, etc.) em que houvez, 1
I6 o\i:mais domlcillos, 0 Recenseador procedera como se estlvesse re~J

J~dO':'Um; l8ISa ~ dif~ente e ~bara. em primeiro-luga.r a
restdincfa, do,1)~ieta~_aQYnln'-~trador da fazeDda. ai"o. e~ 8
em seguida os demais domlciIios.

As pagina8 da F6lha de coleta serio numeradas em CAaa Jatar_,)
a com~ar de 1, na ordem em Q.ue forem preenchldu.
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As 1Inhas da F6lh4 c d6; caleta se destlnam ao reg1.'3tro de to~
(JS predios ou domlcilios exlstentes no setor.

~ iIidispensavel que os registros sejam !eltos, rlgorosamente, na
crdem em que 0 Recenseador for perco~ '8~r,z~ft':"(fue n&.o
baja influencia na sele~ao dog domlcilios' de amostra.

As linha..q em ne~to assinaladas como c'Domicillo de amostra.
Indicarao 08 Domicilios particulares em que devera. set usaClo 0
Boletim de Amostra. Para 08 DomicUios colettvos, a 1nd1ca~ao do
Bolettm (Geral ou de Amostra) a ser usado, sera determinada pela
Lista de DomiCfliO Coletivo, independentemente das llnhas de lau-
~entos na F6lha de coleta.

Para melhor apllca~ao do mct.odo de amostragem, utilizar-se-a
doIs modelos de F6lha de caleta (C. D. 7 e C. D. 8), os quais serio usa-
Z1.oS alternadamente. Nos setores 1mpa,res a primeira 'FOlha de co.
ieta a ser usada sera. 0 modelo C. D. 7, e nos setOres pares 0 modelo

C.D. 8, como par exemplo:
No setor n.O 35 a primeira FO.lha de caleta sera. 0 modelo C.D. 7,

. segunda 0 modelo C.D. B, a terceira 0 C.D. 7 e asslm sucessi.
vamente. (;

FORMULARIOSPREENCBIME NTO DOS

VL BOLETiM GERAL OU DE AMOSTRA

40. SETOR N.o - ~ Indispensavel que 0 numero do setar, fome-
eldo prevlamente pel0 Agente Mu..Tlicipal de Estatistlca, seja regls.

trado em todos os boletins.

41. BoLETIM: N.o - Os Boletim receberao 0 mesmo numero de
ordem registrado na coluna. "e" da F6lh4 de caleta. Ass1m ~ bole~
tins que perten~am a urn domicillo coletivo receberao niImero Iden4
tico ao da Lfsta de Don..:cilio Coletivo.

42. LOCALIZAg!O - Devem ser regi$trados a categorla e Q..~o~
40 logradoU1"o. "bCm como 0 nilmero do predio e 0 dA dependencla..

Exemplo:
!:ua Conselhelro Lafayette, n.o 29, apt.° 4.02
Avenida do comercio, n.o 33, ca.sa II
Largo da Esta,<;.ao, n.o 4, sobrado

Na hlp6tese de nao existlrem esses elementos, 0 Recenseador
procurara. registrar 1ndlca~Oes que pe-nnitam locallzar 0 dom1crn.

do grupo familiar recenseado.
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Exemplo:
Estrada do RIo Cla1'O - ChAcara Sartto AntOnio

,:.LM~~.' do ~~ga1o. Iln
',,"~~a~~~~ ~(")"t~r! 'Jo't ..

Igarape Tres Lagoas

43. DISTRITO E SITUA~AO - Os dados para preencblmento de...
tes espaQOS serio fomecidos pela Agencla r~un1clpal de Estatistica,
e devem ser registrados par extenso, em todos os boletlns.

& «. ~ADE ~ Devera ser reglstrado 0 nome pelo CI11al ,
~~ eonhecldo 0 local ou regt8.o em que iica locaUzado 0 domlcille do

grupo familiar recenseado.

Exemplo:
, P:;,*oado;Do1&, ~6rregoa':

Bairro da Urca.-
Arraial do Barra Vermellio

4e. SE 'rIVER FOLHA SUP~'"TAR :MARQUE - Como 0 Boletim
tern 10 colunas, sera suficiente Urn uruco bolettm para recensear os
grupos !amlliares que possuam ate 10 peSSO88. Havendo mala de
10 pessoas, sera necessaria usar Falha $U'plementar. Assim quando
.0 grupo familiar con tar ate 10 pessoas, nada sera asstnalado nests
rretangulo. Quando 0 gropo familiar tor constltuido de mals de 10
pessoas sera assinalado um X nos retangulos do prlmeiro bolettm
e no boletim u.c;ado como t6lha SUplf:!i?7-entar.

46. NOME DO ESTABELEClMENTO - Quando se tratar de um bo.
Jetlm dlstribuldo em dom1cilio coletivo, devera ser registrado, 0 no.
me do estabeleclmento ou Institul~ao. Nos boletir..s referentes a grn.
PO$ familiares resldentes em domicUios partlculares, nada devera~ ser registradO: neste esn9!'('

47. . Nt:lMERo NA LlSTA DE i:.Jv.:.u.\,'.L v ~ r.."'J.VU - Quando 0 bo.
letim for dlstribuido em domicillo coletivo, sera repetido, ncst-e es-
pa~, 0 nUmero de ordem correspondente ao seu lan~amento na
LfS't4"~8! .8O1tticilio ".ColeUvo. Quando se h-atar de bolctim relativo a
dorilicilio particuIar,nada.<le.vera- 'S~T ~i~t..r3:do n~te espa~o.

VII. LISTA DE DOMIC1LIO COLETIVO

48. SETOR N.o - ~ lndispensavel que 0 numero do setor seJa
registrado em tOdas as Listas, antes da distribuics,o

':-:~':c,,!:~!~::.'r'.' .(~.
" 49. LISTA N.o - A$ Listas serao numeradas dentro <10 setor

como ~e fossem Bolettns, isto e, tomando 0 DuD1ero seguinte ao do



~:.+~

..-20 ~"

'dlt1mo BOle:tfm reltstradO na F604 de coleta. No ca.w de Rl'em ~
das varlas Lutas em um mesmo"'domlCU1O 1~VO, eada exemplar;
recebera, alem do n1imero, que lhes sera comum, Ulna letra, a par_!
Ur de A, ~endo que a UltIma alem da letra, recebera a pa.lavra!
.' ..'

-prina1 " .

50. NOME DO !Z~ABEI.~ ov Dfg-J:J:ru~10 - Sera. registra.--

400 nome do esmooleclmento ou 1nst1tut~ao a que ~~tsta.se retere.1
Now que &sse m~:..J.llO nome deve aer repetido em todosos boletins It,
anotados na me.c:ma Lflta. Exemploe: Hotel eruze1ro. 4..Bat~Jhao)
da. policla Mllitar, Mosteiro de Bao Bento, Penitcnciarla do ~tado
da. Guanabara., Colegl0 Independenctca. ~cOm1o 'Jud~. Asilo;'c", J.' -' ,'.1'

Banta. Isabel. Hospital 580 Bebastl8.o, Grande Hotel, Pens8.o Estre.
1a t ..>f C .c.

51. BoLEnNS ENTKEGUES K COLE'IADOS - A primeira linha do
quadro destina-se ao l'egiatro d.o D.i1mero de Boietfm entregues ao
J'eSPO~vel pelo domleWo coletlTo, p&.r& 4J!3tribulcio entre ~ gru~
.t)Os familiaru 8 ~ com;ponentu do grupo convtvente a serem re..
censeados. 0 n6mero de boletlns en~es deve ser um. WUCO maior
do que 0 necess8.r1O, para atender a possives., ca.sm de 1nut111za~a.o
. boletiD3 dJstribuidos.

A segunda coluna ~a-se ao reCistro do nf1mero de boletina

pt'eenChidos.
.;) Recenseador deve recolher tambem ~ bolet1ns 1nut1l1zad~..'

52. ~AS BECXNS~.A.r&A...!! - Deve ser registrado. neste campo,. numero total de pessoas recenseadas nos Boletins preenchidos no; A
clom1cillo coletivo a que se refere a Ltsta. ..

53. 1.& COLUNA -lvumero de oraem - 0 p~eencbimento das Lis-
W d6 Domicilfo Coletivo. .era Jnlclado na 11nha corrcspondente ao
&Jcari&mO du unidadea do n~erQ dD aetor. A-~1mt por ~mPlo.
- 0 8etor ttver' 0 n(nnero 92 0 lan~ento ser! 1nlciado na 11nha
..0 2.

54. ~a OOLUNA - Nome do responscivel pew boZetim distribuido
- Bsta colaDa 4est1na-se ao registro dos nomes dos responsaveis
~ bolettna 4I8tr1buldos. De preter!nc1a deverao 8er reg~trados,
~ prlmelro luaar, c. Domes dos che!ea doa grupa$"f~mq.~re4,_,e,
depots, 0 nome de cada um dos componentes do grupo convfvente.

Aa Pe8"OCII CWU~aI 0 c» g",pol tamiUare8 registrados nas Unhu

em negrito deverao set recense.das em Boletim de Amostra (C:D. 2).
Independenu~ente aD 1an~.aIl;".;nto na Fo~ de coZeta..
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55. 3.& COLUNA - Pessoas recenseadas - Esta cotuna destlna-
-Be ao registro do numero de pessoas recenseadas em cada Boletim.
0 Recenseador deve observar que, sOmente, quando se tratar de
grupos jamiliares, 0 lan~amento sera. diferente de 1.

,~~ s!)~ .OVf'+9~!ltf~..1PJ;;;;QOLETA.

56. LOCALIDADE - Devera. ser reglstrado 0 llome ~lo qual 6
eonhecido 0 local ou regiao, em que estao localizados os predios regis-
tra.dos na F6lha de coleta.

Exemplo:
Povoado de Barra Grande
Balrr-o Jardlm America- ..

Arraial do Cabo' , ..

57 . LoCALIZA~AO - Devem ser registrados a categoria e 0 nome
do loljraffoul'o;'" cOtn&;'.por'exemp1O: .

;c.,'.:! ~.~;;..1":r ~"'(fF.'i"'~
A venida d~ Bandeiras
flua Bambui
Pra~a Quinze

Na llip6tese de nao existirem ~sses elementos, 0 Recenseador pro-
cutara registrar indi~s que permitam localizar os predios regis~
'trados na Folka de coleta, como por exemplo:

Morro dog Cabritos
Estrada do ContOrno
Fazenda Santo Antonio
Igarape Pacara

58. N.O DA PA.GINA - Neste campo serao numera~ seguldamente
as Folhas de caleta, a come~ar de 1 em cada setor, na ordem em que
fore:m preenchidas.

59. SETOR N.o - ~ Indispensavel que 0 nUmero do setor seJ
registrado em tOdas as F6lha~ de caleta.

60. COLUliA A - Numero do Predio - Todos os predios tern, em
gera1,unt nUmero no logradouro. ~se e 0 numero que deve ser re~
-gistrado nesta coluna. Quando 0 edificio possuir mats de um. numero
'(trih\ismo1ograddUro,'b- Recenseador registrars. os nUmeros extremos,

.. '" --. .- . . - ",
separados por tra~o obliquoCEJt: 26/32 ou'121/153)..

Quando 0 pL"edi9 tiver numera~ao em mats de um logradouro,
par s~r ~c esquL~, ter fundos para outro logradouro ou ocupar umS;
.quadra inteira, sera regtstrado apenas no logradouro ondc Be en":
eontrar sua entrada principal.

Tratando-se de "avenidas" ou "vilas partlculares", 0 Recensc.1.-
~~ regrgftra 0 ntimerD da entrada ~,- adian~, separados por wn

;,-,- , ..\~",. -. ~'.,,- -_.
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t;ra.~o obliquo, os Dftmeros romanos OU arablcOS, ou as letras que

designarem as casas qentro:~ '~yRii;de;"lH9-,;J;;8US;; ;t9~~,':i.O~,: l~-
~amentos de 4 casas existenteS na "vlls." n.O~7, do. rua Joao Alfredo,

sertam 08 seguint.es:

37/1. 37/ll. 37/1II, 37/IV OU
37/1, 37/2, 37/3,37/4 ou
37/A, 37/D, 37/0. 3'7fT"\

Em se tratando a.e gruiJos -de- pr~8 que constttuem uma finlCa.
unidade recenseavel (quart.cls, colegios, etc.) f 0 Recenseador regis-

Vara. oniunero do pred1o principal.
Ncs casas de edificlos de apartamP-Dtos ou caaas de .comodos sera

":~,.'~ , ,".
registrado, apenas uma vez, 0 n\1Inero do,Vr~~ tlo logradouro.

As constru~6~s rlisticas, frequentes na zona rural, tais como
pa16is, barrac6es, cocheiras, palhoc;as, abrigos contra. a chuva, desde
que nao tenbam morr..dores. nao devem ser registradas ~nmo ""'e~ios.

61. COI.OJIA B - NUmBro da Depen~ci4 - QUWJ.uo no premo
exlstir mais de uma unJdade domlcUi8.ria. sera lndlcada, nesta co-
luna, qual a dependencia que esta sendo recenseada, mediante 0 re-
gistro do niImero do apartamento, escritOr1o ou sala com moradores,
ou de outras referencias, como por ~plo: terreo. sobrado, frente,

fundos. ere

62 ~ COLUNA C - Numero de OTdem - A primeira unlaade regis-
.tra.da~ eada eadernetatel"a. 0 nUmeIO 1. 0 DUmero do Ultimo lan-
~amento deve corresponder a soma das unidades regiatradas.

Quando se tratar de d~i("l1io particular. em que residam grupos
lanliLiares conviventes, ou de domicillo ooletivo. sera. atribuido U1n
unico numero de ordemJ qualquer que seja 0 nUmero de boletins nele

preencbldos
63. COLUNA D - Espede - Nesta cotuna indicar-ae-a, ~e roa-

nella clara e precisa. a ut1Uzaqiao correSi)ondente a. cada':'uttla das
unidades registradas. .

Quando se tratar de domlcillo particular 0 lan<;amento sera

Dom. Part.
Quando se tratar de domicillos coletlvos, casas de neg6cio, rc..

partic;c,es pUblicas etc., indicar-se-a, por exempIo:
Para os DomicfHos Coleti'OOS: Hotel, Pensao. Hos~ia; 'Quartel,

Hospital, Asllo, Prisao, Inter.Rat(),.:;;~Mi$ &m'J,eons~, 'et:O1 Pal'S;
unidades com aplicat;oes nao domiciliarias (mesmo qu~~ nelasres1da;"
alguem): Cinema, Biblloteca, Traplche, Escola, Igreja, DepOsito, con-
ault6rio. Esta~ao. Oficina de Ferreiro, Armarlnho. Bar, etc.
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Os .1ant.A.m.~!-t's reIat1vos. a predios quenio tenham cm0ra4ores,
~embora. -com ma1sde uma aplicacao. semo efetuados em uma 86 linh~
Neste .caso.o registro sera, conforme a sua utiliza(}io: Escrtt6rios, Ne..
g6cios, ~ e Negoc. ere.. Quando residir ~uem nesses predios, po-
'rem;J._l~~n~:"bc~a.riO.. ~tas .nnhA.~ quantos forem os dom1'4cillos."e:i1s~n~:.- "r.. ;",'C" t. (\ . ;-' ..," ~",.. ~

Para os predios ou dependencias desabitadas, sera. reg1stra~G
"VAGO". Os domlcillos ocupados, J)Orem fechados na data do Censo.
'no caso de fJlmi1ias q1Je possuem ma1s de mn domlci110 (d'Omlcll1O8
de veranelo, casas de campo, etc.) sera registrado "FECHADO".

Quandose tratar de-predio Nao domJ:ciltar, Vago au Fechado, nl.o
\;- sera feito nenhum lancamento naB colunas seguintes.

64. CoLUlfA E - NUmero do questiondrlo - Nesta caluna serA
registradQ 0 nflmero de ordem dos q~estionarios distrlbuidos, a come..' . - ..".,.,
;~ar de 'r:"Seraonumerados,'numa mesma serte de nflmeros conse~
cutlvos, 6$°iibl~n~ 'G~iii;'Ju(;ideAmostra dJstribuidos em domicWos
partlcuIares e as Listas distrlbuidas em domicilios coletivos. Como a
numera~ao sera continua em cada setor, 0 ntimero do Ultimo Boletim
ou Li6'ta mdicara 0 total de domlcillos (partlculares e coletivos) re-
censeados no setor.

Nos domlcillos partlculares onde resldem grupos familiares co~
vfventes, sera feito um 1mlco Ian~ento, em vista dos boletlns re..
ceberem 0 mesmo nu.wnero.

65. CoLUNA F - Nome do respons4vel pelo domlcflio - Quando
se tratar de domicillo particular, 0 registro sera 0 do nome do Chefs
da familia, em domlci1io coletivo, 0 do responsavel pela Lista u
domicilio coletivo.

66. COLUNA G - C.D. 1 (Boletim Geral) - Ne3ta coluna sera ~
glstrado 0 numero de Boletina Gerai.! usados tanto para 0 recensea-

'! mento dos ,grupos lamiliares como para os componentea daB grupo.t
Jconvi'ventes (pe8S9a8 avu}sas). Note-se que, em ambos os casas, 0
registro devera referir-se aos grupos lamiliares e pessoas avulsas n§.o
lndlcadas para responderem as perguntaB de amostra. Na malaria dos
casas, ~e reglstro. nos domlcilios partlculares. sera de 1 boletim. ex-
ceto nocaso de grupo, Jami1iares convi'ventes que podera serf confor-
me 0 caso. de 2 ou 3# out ainda# de grupo familiar COm mais de 10
pessoas, quando serio regi&trados tantos boletins quantos forem 08
usados (em geral 2)

67. CoLUNA H- C.D. 2 ("Boletim de Amostra) - Para 0 preen-
chimento desta cotuna, 0 Recenseador procedera da mesma forma que
na anterior, observando que 0 reglstro devera referlr-se 80S grupo.t
lamfUarUr.e p~ a~lZ8 1nd1cadas para responderem As ~~
taa de amoatra. !



24.

68. COLUNA I - C.D. 3 (Lista de Domtclfo Coletfvo) - 11~

eoluna
tldade de Lista.s preenchid2.S

69. COLUNA J - Pessoas recenseaaas - Esta coluna destina-se ao
registro de tOdas as pessoas recenseadas no domicillo. 0 Recenseador
deve observar que 0 registro reter~-se-a ~to aos D1oradores (pre-
sentes ou ausentes) COD10 aos nao moradores pre.-;entes

'10. COLUHA L - Data da co~eta- Nesta'coluna. sera'fegiStrada
. data em que for reaUzada a coleta. dosdadO$no domlcilio.-

71. CoLUNA M -Ob3ervq~qe$, ~ ~ta.; co.lu~: e reservada a quais-,.. . . .
quer declaracoes ou ind1~oes que 0 Rec~U$e~-liulgue:uttt'oonsignar.

QUESITOS

IX. POPULA.~AO

Todas as lnStru~oes dadas neste capitulo apllcam-se aDs Boletin.!
Geral e de Amostra.

Quando se tratar de grupo familiar cada pessoa sera recenseada.
em uma. coluna, mediante 0 registro de suas caracteristlcas, a come-
~r pelo prenome. oS. prlmeira coluna a preencher sera a que tern a
titulo"'l.a pcssoa", e nela obrigatOriamente serio registradas, as res..
pastas referentes ao Chefe do grupa fam:liar. Nas colunas segull1tes
sera{) consignadas, sucessivamcnte, os dad/)3 refcrcntes aDs membros
da t'a.mllia, a con1e~ar pelo c~njuge, passando aos desccndentes (fi-
Ibos, netas, enteados, etc.), ascendentes (pais, sogros, avos, etc.), co-
laterals (i:maos, tios, prh-ncs, etc.) e outros parentes, aos agregados,
hO3~. penslonistas e ernpregados.

0 rcgistro das declara~oes sera felto, na maloria dog quesltos, em
respootas pre-codificadas. Neste caso 0 Recenseador deve limitar-se
a ~alar com urn X, a respost.a ~?_~Tta~.J::Jo"c9~resl?QP~,~~.A..d~
clara~ao. - ,'c' ; ,,'c ~1.,.;~.;,."

Nos Q1leSitos D, Q, 'R, e S as respostas obtidas serlo expre."sas pOl
algarismos. Nesse caso, 0 Recenseador llmitar-se-a a anotar a de-
clara~ao.

Nos quesitos G, J, 0, VeX 0 Recenseador depois de obter a de-
clara~ao do Informante, consultara a rcla~ao de C6DIGOS impressa.
no lado e..c;querdo do q1,iestionario; no caso de estar pr~lIisto c6digo
correspondente a. declara~ao, tara 0 registro dos alg~mOs no re.., " ,tangulo localizado a. direlta na coi~~ ~e pesso~ I ~ = l;

em caso contrario, registrar a a declara~ao por extenso, tomando
cuidado para nao atlilgir 0 retangulo destinado aDs c6digos.
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Quesfto- A - Prenome

Bastara. escrever 0 prlmeiro nome ou 0 nome ae bat1SmO, como
por exemplo: Joao, Maria, Serglo~ :Vera Maria, Claudio Roberto, etc.

Condifao de presen~a, no domicilio, na data doQueslto B
Censo e Sexo

Devera ser marcado com um X 0 campo correspondente aos se-
guin tes casos conforD1e 0 sexo:,.",.

:J.p
Morador presente - para as pessoas que sao moradoras do doml-

cillo e que nele se achavam presentes na data do Censo:

:)

Morador ausente - para as pesSoas que sao moiadoras do domi-
cillo e dele se achavam ausentes temporartamente na data do Censo"
tais como:

a) As pessoas em viagcm, de passel0 ou a neg6clo;
b) Os a.1unos int.ernados emcolegios ou hospedados em penslo-

Datos, casas de parentes, etc.;
c) Os internados temporariamcnte em sanat6rio, hospital ou

qualquer outra estabelecimento similiar;
d> Os det!dos que se acharem sob processo, gem senten~a de.

flnitiva;
e) Os maritimos embarcados.
As pessoas acinla enun1eradas serao incluidas como Ndoc mora;,.

dor presente nos locals on de se encontrarenl, na data do Censo.
Nao devem ser incluidos os componentes do grupo /atniliar que

se cncontrarem nos seguintes lugares, onde serao recenseados, como
Morad-or presente:

a) Os lnternados permanentemente em sanatOr1os. asilos ou qual..
quer outro estabelecimento similar;

b) Os detidos em cumprlmento de pena;
c) Aqueles que, pela sua ocupa~ao, emprego ou qualquer outro

motivo, sao obrlgados a dormir fora de casa, como se de. com soldados
residentes em quartel, enfermeiros residentes em hospital, empregados
donlesticos residentes em casa do patrao, ctc.:

d) Os trabalhadores, geralmente nordcstinos, que lmlgram para
0 SuI em busca de trabalho na agricultura ou construcao civil.

Jrao ~oraaor presente -- para as pessoas que DaO SaD Dloradoras
do domlcillo mas que nele se achavam pres~ntes temporariamente na
dat:l do Censo.

Observe-Be que as pessoas ausentes do seu domieillo, na data
do Censo. serao recenseadas duas vez~s: uma como MoradoT 4U8ente
em seu domicillo habitual e, outra. como N40 ~orador presente~ DC!
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domlcffio onde passaram a noire de 31 de ag6sto para 1.° de setembro.
0 Serv1~o Naclonal de Recenseamento ellmtnara a dupla contagem,
quando do processamento daB apura~. As 1nforma~ sao indls-
pensaveiB, nao s6 como elemento de critic.a e controle. como para
estudos especiais.

Como exce~o aa criteria adotado, apresentam-se duu s1tua~6es:
grttpOS la?niliares que possuem dots domicilios e um deles serve oca-
sionalmente de residencia (veranelo, casa de campo, etc.), caso em
que 0 gnl.PO jamUiar sera recenseado em. apenas um dos domicilios.
e, os que possuem duasresidencias habitanc}o parte do grupo familia,.
em um domlcillo e parte em outro (como e freqUente entre os fa-
zendeiros que ~m fllhos menores em estudos na cldade), os quais
serio recenseados de ac6rdo com os crlterlos seguintes:

a) No domicWo onde esttver presente na data do Censo, a malar
parte do grupo familiar, serio recenseados todos os componentes
de.sse grupo, registrando-se cada urn. deles no quesito B, conforme 0
caBO, como maTador presente ou marador ausente.. b) No domicillo onde estlver a menor parte do grupo familiar.

abmente serio recenseadas as pessoas presentes na data do Censo.
registrando-se cada uma delas no quesito B como n40 maTador
presente.

Queslto C - Parentesco au rel4t;40 com a Chefe da familia

Dever' ser assinalada a rela~a.o existente, no domicillo. entre
a pessoa recenseada e 0 Cll.efe da familia

Para resposta a este quesito consldera-se:
Cheje ~ a pessoa responsive} pelo domlcillo.
Con1uge - a pessoa que vive conjugalmente com t) Ch~fe da

famiUa, exlsta ou na.o 0 VinC1.llo matrimonial;
FiZho ou enteado - inclusive os mhos adotlvos, exclusive os ft.

!hos de cr1a~ao:
N eto - Inclusive blsneto e tetraneto;

Pais e 809rO$ - inclusive madrast.a e padrasto:
Outros parente.! - a.,O, bisav6, concunhado, cunhado, genre, Ir.

mia, nora, primo, sobrlnho. tto. etc.;
Agregado - a pessoa que tem resldcncia fixa no domicWo, sem

aer parente, penslonlsta ou empregado;
B6spede - a pessoa, parente ou nao. que nio tendo resldenct.

flxa no domic1110. acha-se presente transltOriamente, sem pagar
hoBpedagem e a pessoa que, sem ser parente, tem res1d!ncla f1xa n8
domlcillo, pagando hospedagem;
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Bmpregado - a pessoa que presta 8ern~s dom~cos remune4
radoe aos moradores do domlclllo. ai donnindo habltualmente. COUlO
par exemplo: eozinhelra. ama-seca. arrn~~elra. governanta. jardi-
nelre, copeiro, chofer, etc.

N~ do!n1cWos coletivos. para as pes"oa3 avuLsa3 (recensesdas
em boletins individuals). devera ser sempre ~~ina.lado 0 Ultimo re..
tAngulo (14 - H6spede ou pmY'~~- .

Quesito D -

ii- Para aa pe~u~ cum .1 auu ou majS de ldade sera registrada a
tdade em anos completos (na llnh3. pontilhada anos).

Quando a idade do recens~ado for inferior a 1 ano 0 Recenseador
tara dots 1an~entos: um X no retangulo 0 (zero) e a ldade em
mesea completos (na. linha pont11hada meses); no caso de
crlan~ que nio tenham completado 1 mes, devera ser assina.lado 0
retangnlo 0 (zero) e registrado 00 na l1nha PQntilhada ( meses).

Convem frisar que a idade do recenaeado pod era. set sempre
obtida com maior ou mellor exatidao. Assim, apenas em caso excep..
clonaJ poderi ser admit.ida a resposta 1 gnorado.

Quesito E Religtao

'0

Devera. ser asslnalado com um X~ 0 reta.ngulo correspondcnte
A rellgiao professada pelo informante.

0 Recenseador. em certos casas, devera observar a seguinte orlen-
ta9io:

Cat6ffca roman« - os que Be declararem Catcillco Apost611co Ro-
mano. Cat611co Crlstao, Cat6lico Romano, ou somente CBt6Uco;

Prote8tante - os que Be declararem pcrtencer as 19reJas cvan-
gellca.s ou protestantes (Batista. Bibli3, CaJvlnlsta. Cat611ca Luterana.
catOUca Prot.estante, CongregaC&ii.o Crista do Brasil. Congregaclonnl.
Conven~ao Batista Brasileira, Crente EvangeUca, Crista Congrega-
clonal, Crista. Evangelica, Crista Presblt~riana. Crista. Reformada.
EPiscopaJ, Escola DomlnlcaI, IgreJa de ~us, Luterana, Metodista.
Presbitcriana, etc.);

Espuita - os que alem desta declara«;ao lnfomlarem: Crista.
Espirltua&ta, Espirltuallsta. Kardec~ta, Umbandista. Espirita Ra-
clo~ e Cientifica.:etc.;

lsraelita - os que alem desta declara~io lnformarem: Hebralca,
Mosalca, Semlta, etc.;

Ortodoxa - os que alem desta declarac;ao lnformarem: Catollca.
Grega. Cat611ca Ortodoxa. Cismatica, Grega Ortodoxa, etc.; ._~
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Maometana - os que alem desta decla.ra~ao informarem: Isla-
mita, Mll~ulmana. etc.;

GutTa religiao - os que declararem: Adventista, Bramanlsta.
Ca.t6lica Braslleira, Cren~a. de Jeova, Cristianismo, Dissidente, Eso-
terica, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 'Oltimos Dias, Krishna-
:nuttl, Mormon, Nova Jerusalem, Pos.itivista, Rosa Cruz, Sabatlsta.
Unitariano, Ioga, etc.;

Sem religido - 03 que alem de3ta declara~ao iIltormarem: Agn6s-
tico, Ateu, Laica, Livre Pensador, Racionalista, etc.

Convem notar que, tambem para os me!lOre3, este quesito deve
ser respondido. Em caso de duvida, por part~ do iIlfornl!1.nte, em
definir t\ religmo dos menores de idadc, sera registrada a religiao dos
pais deBde que estes professcm 0 mesmo credo.

Quesito F - Cor

Sera marc ado com X 0 retanguio relativo a cor do recenseado. A
~~r Amarela sOmente se aplic:). Do pessoas da ra~a amarela (japoneses,
chineses, etc. e seus rie:,c~ildcntes). Nao C:evem como tal ser consi-
deradas as pessoas que tern a pele amarelada, como as que sofrem
.de maleita (impaludismo, malaria), amare:5.o, etc.

SO deverao ~er assinalados como "india" os aborigenes que vivam
em aldeamE:ntos cu pastas in~ligenas. Para os aborigcnes que vivem
fora de Doldeamento ou POSto3 indige::tas, devera ~er assinalado 0
retangulo de ntimero 27 (?arda), assi!Il como para os que se decla-
rarem: -mulato, caboclo, .cafuzo, etc.,

Quesito G
czmcnto

Uniclade da FL'dera.{:ao ou Pais estrangeiro de n~.

0 Recenseador ao obter a decl:.l.l'a~ao do mformante, consultara
ar~la~o de c6::iigos.-imp..-c.:)Sa no lado esquerdo do questionario; para
os vrasileiros natos regi~tLill'a 03 algarisraos corresponi.lzntes a Uni-
clade da Fedcrag~o cif:clarada e para os natuializados bra:;ilciros e
cstra?!.ye:lros 0 codigo de urn do.1 p~ise3 estrangzir03 especiflca.dos na
rela~ao. SOm2nte no c~so de nao estar prcvizto c6dig;:> c()r-~espon-
dente a declar:),~ao 0 R;;Cf,11s;:)ador rcgistr~ra a info:-:lc.~~ao por
extenso..

0 c6digo 28 (Serra dos Aimores) devera ser r.;glstrado para as
pessoas nascidas na area em litigio entre 03 EstadQz d':! Mil1:J.G G~raLq
e Espirito Santo.

Quando a declara~ao for Distrito Federal, 0 Rec~nseador lllj-1..
gara do informante Ee se refer.~ ~o ntual Distrito Federal (Brasilia)
ou no antigo (atual &~a10 d:.\ Guanabara.) c f~ra 0 lan~am~nt.o do
res't)ettlvo c6digo.
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conv6m notar que 6 freqilente a dec1araOio Rio de Janelro.1"lesse
easOj 0 Reeenseador ver1tlcara se se trata. do -Estado do Rio de J.aneiro
.(cOdlgo 09) ou da C1dade do Rio de Janeiro (~tado da Guanabara- c6digo 12) e tara. 0 competente reglstro.- . "

Quesito H - 'NaCfonalidade

)

0 ~P-Q"corresP9~dente a. l"eBPOOta deveri ser ~40. com um
.x, nos segulntes CMOS:

Brasileiro nata - para as pessoas que tenham nascido no Brasil
ou para aquelas que, nascendo em pais estrangeiro, foram registradas
como brasileiras, segundo lets do Brasil;

NaturaZizado brasileiro - para as pessoas que, havencto nascldo
em pais estrangeiro, obtlveram a naclonalldade brasil~lra por meio
de titulo de naturallzac;ao, ou valendo-se de dJsposl~o da legisla-

cio brasilelra.
Estrangeiro - para as pessoas que, nascidaa fora do Bruli, naG

- naturalizaram bmslleiras.

Quesitos I e J

\'

&tes quesitos S()mente sera.o indagados as pessoas que nao n'&s-
eeram no Municipio em que estiverem.residindo' na.. data do censo.
Para os nascid~ no proprio Municipio de residencia e ~ara os N ao
moradores presentes (resposta no quesito B) 0 Recenseador nada
devera registrar..

Convem observar que:
a) Nao serao feitas as indaga(}oes para as pessoas que resldam

D& mesma area territorial em que nasceram, embora nessa area te-
aha sido crlado novo Municipio;

b) As pessoas cujo n~.scim~:lto tenha ocorrido em local fora do
Municipio de resldencia dos pais (maternidade, casa de parenws, etc.)
. ainda resldam no mesmo Municipio, nao serao feitas as indaga~6es;

c) Tambem, para as pessoas que tendo imigrado e retomaram
para residir no Municipio em que nasceram nao serio feitas as inda-
p~oes.

Quesito I - Numero de ano& que reside no Municipio

Devera. set assinalado 0 n\inlero de anos completos que 0 recen-
leado tem de residcncia no Municipio. &se tempo de residencia sera.
contado a partir da Ultima data em que 0 lnformante fixou.. resi-
d~ncia no Municipio.

Para as pessoas que antertormente residiam em 20na rural (pO-
Toado, !azenda, sitio, etc.), 0 Recenseador, alem de assinalar 0 tenl.po
44 residenci4~ registrara um X no retan&:ulo Q (zero): em relacao u
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demaJs. .(resldentes anterlormente em zona ur'bana,.ou;.tUb~r'ban4) .
Recenseador llmitar-se-a'...& asslnalar . 0 tempo d6 .r.es~cia~. . '

QuesltO J :- Unidade da Federa<;ao ou Pail estrangefro em qu
resfdia antes de mudar-:se para &te Muntcipio.

Os registros daB respostas a ~ queslto deverao obedecer ao
mesmo criteria adotado para 0 preenchimento do queslto G.

; ,
OS QUESITOS SEGUINTES SERAO INDAGADOS SOMENTBPABA AS PESSOAS DE 5 ANOS E MAIS -

0- Freqilencfa a escola e AlfabetfzacaoQueslto

(:J

a) Freqilencfa 4 escola
SOmente deverao aer conslderada.s como freqaentando escola, u

-pessoas que no ana do Censo frequentem escolas regulaTe!. Entende-s8
t3°r escolas regulaTes, aquelas que obede~am a uma serla~ao nos res-
pectivos curricu1~ ou cursos - l.a serle ou ana, 2.a serie au. ano,

- '

3.a serle ou ana, etc. - e cuJo tlpo de enslno esteja reg111ado em Ie!;
lnclue.se como tal os cursos ecleslastlcos regulares.

As pessoas que estejam de ferias ou que par qualquer impedl~
menta temporarlo, nao estejam assistlndo as aulas na data do Censo,
'deverao ser conslderadas como jreqtientando escola. Igualmente, a8
pessoas que estiverem freqiientanco cursos de a1fabet1za~ao de adul-
tog, cursos de admlssao ou cursos prima.rtos mlnlstrados em domici-
lIos serao registradas como jreq?1entando escola.

As pessoas que recebem aulas individuals ou frequentam cursos
ripidos de especlallza~ao proflsslonal ou extensao cultural (costura,
dan~, lmguas estrangeiras, datilograf1a, mecanlca, arte cultnaria,
etc.) serio reglstradas como nao freqiLentando escola. Os aluno8 de
'Jardfm de Inlancfa tambem serna reglstrados como nao freqilentando
escola.

b) AZlabetiza~ao
Devem ser eonslderadaa como S4ben40 fer, as pessoas capazet

de ler e escrever pelo menos um b11hete simples, mesmo em Idloma
estrange1ro. Aa pessoas eapazes de escrever sOmente 0 pr6prio nome
lema asslnaladaa como N40 8abendo ler.

Aa pessoaa que a.prenders.m & ler e escrever e que par qualquer
mottvo esqueceram, serio registradas como N40 .!abendo zer.

Queslto M - l1lffm4 66ri4 ~ conclufu com apTovai;40

AI. peaou que estI.o freqnentando ou que freqiientaram uma
aeol4 regul4r deverio informar 0 Ultimo aDo ou serle em que obtl-
1'eram a prov~
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-,".,Assbn) pamcuma pessoa que esta frellilentando 0 2.° ana pr1mt...
rio, deveraserassinalado 1.& serle; para uma pessoaque lnterrOnipeu
0 curso no. 3.° ano glnas1al, sem termlna-lo au sem obter aprova~o,
a resposta devera ser 2.& serle; e para a pessoa que tenha terminado
mn curso devera. ser. asslnalada a Ultima serle desse curso (Exemplo:
para 08 que conclu1ram 0 curso de advocacia (5 series) 0 Recen.
seador assinalara 5.& serle).

Somente para aa pessoas que estao freqiientando a 1.a serle ere.
mentar, dev~ra. ser assinal.ado Cursa 1.° ano.

Para as pessoaa que nao estao freqiientando ou nunca freqiien.
taram escola, devera ser assinalado 0 Ultimo retangulo (51 - Nao
treqilenta e nem freouent()1J'

'~

Ques1to l~ - u-£UU aa sene conclu~aa com aprova~ao

SOmente deverao responder a este queslto, aa pessoaa para ..
quais 0 Recenseador assinalou no queslto anterior wna. das series.
Para as pessoas que responderam N ao freqilenta e nem fTeqilentou
no quesito anterior, nada sera reglstrado, ne.ste queslto.. .-

0 Recenseador- marcara. com um. z. 0 campo correspondente
a uma das seguintes respostas:

Elementar - para as pessoas que tenbam concluido uma serla
do curso Primdrio ou a este equivalente, como os cursos proflssion~
de nivel elementar;

Medio 1.° Ciclo - para as pessoas que tenham concluido Ulna
8~rie do curso Ginasial ou qualquer Dutro curro de nivel eq(ilvalente;

Media 2.° Ciclo - para as pessoas que tenham concluido Ulna
aerie do curso Classico, Cientifico ou Dutro C11r80 de nivel eqUlvalen~t-e;

Superior - para as pessoas que tenham concluido uma serie do
curso Superior como: Direlto, Medicina, Odontologla, Farmicia, En-
genharla, Economla, Arquitetura, Agronomia. EscoIa Militar, Sacer-
dotal, Filosofia. etc.

'f

OS QUESITOS SEGUINTES SERAO INDAGADOS SOMENTB.
PARA AS PESSOAS DE 10 ANOS E MAIS

).. Queslto 0 - Especfe do curso que concluiu com aprO'Da~o

A resposta deve Jndlcar a especle do curso mala avan~ado, ef~
ttvamente concluido pelo recenseado, de acordo com 0 titulo ou dioc
ploma obtldo.

Exemploa: Primirlo, Glnaslal, Classlco, Clentiflco, Contador.
Ouarda-Livros, Tecnico em contabilldade, Normal, Diretto, Medlcina,
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~~a. V~:daJ J'armacla, Odontologta, Fdlgenharla, EscoJa
Mllitar. Pre-sacerdotal, Sacer;dotal, Entcrmagem, Educa~o fisica, Ins-
Sluta!' de ... ..., Tecn1co de .. . .. .. . . Curso de sargento. etc.

Os c~ ripldm, de especiaUza~ao pro~nal ou extensio
eultural,nao devem ser m~ncionados po;rque naQ 1ndicam 0 verdadeiro

-Dive!. .de inst.ru~. pais, g~ralmente, podem 82r feitAc: qualquer qua
seja. 0 nivel de instru~ao do candidato. A~~im, !o em caso de nio
PO§u1r 0 r~~~do ~utro. e que deve ser menclonado curso dessa

..JlatUJ:em, ~ com. a sua precisa es~~.
0 Recer..seador ao obter a declar~o do informante, consultari

.. relQ~ao de c6dlgos impressa no lado csquerdo do questionarlo (c6-
Gigo 2 para 0 quesito 0), e lara 0 registro do cOdigo correspondento
& dec1ara~o. 8()mente no caso de nio e3tar prevista a declar~o e

,
8 respectivo e6digo e que 0 ~~~ registrara. a 1nfo~ao por
extenso.

Quesito P -:- (1.& P~) Se vive em companhia de c6njuge - eS'-

~a (oj, comJ)(mhefra (o); con.~orle, etc. - fndf.l'lUe a r.atureza d(I
un1ao

c~

0 quesito P. est&. dividido em duas part.es dist1ntas; cada pes-
~ (de 10 anO3 e mais), rcspondera apenas a uma das partes.

A ~a ~te sera r~dida &:miente pelas pessoas que
~m, ~ccomPCU1hia de oonjuge e referir-~-a a natureza da unlio
com 0 cOnjuge com quem vive atuaImente (data do Censo) .

Dever. ser assinalado confomle 0 caso:
C43alnento citiiZ e relig;'loso - para as pcssou que saG casad~s

DO clvU e no rellgioso;
SOaente CaacuJlento ctt1a - pan. as pes.wu que aio casadas no

civil, gem ter havido cerimon!a rellgiosa;

Somente casaJnento relif)ioso - .para as pessoas que SaG casada.!
l6mente no re11gioso;

Dutra - para as pesso&s que nio aeJam casadas nem no civil

Gem no rellgioso.
convem notar que, devera ser constderado como casamento re-

Ugloso, a cerimOnia rcalizada. em qualquer rellglao ou seita

Quesito P - (2.- Parte) Se nao vf»e em C4n11panhia de cdnluge -
~34 (0). companheir4 (0). consorte. etc. - indique se e~

Na 2.& parte do quesit-o P (que sera. respondlda somente peIas
pessoas que ndo v!vam em companhta de c6njuge). 0 Recenscador
devera. ~aJar conforme 0 caso:
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.'~

(t ~clusive os que nasceram
Sc tev~ ranos (j1lantcs,Qu::::::ito R

1nCrtoS?

t
(
?

SoZtefro - para as pessoas que naG contrairam matrimonio civn

ou religio!"o e nao vivam em companhla de conJuge;
Separ(!.(J,o - para as peseoas c~9,das (civil, civil e religioso OU

samente reUgloso) que se tenham s~p!lradosem desquite ou div6r"
cia homolog-ado e nao vivam em companhia de outro conjuge;

Desquitado - para as pessoas que tenham este estado civil lio.
mologado e nao vivam em companhia de outro ccnjuge;

Divorciado -:- para. as pessoa.& que, h9.vendo casado segundo leis
estrangeiras, obtlveram divol'cio e naG vivam em companhia de

resposta.Nao deve ser considerado nasci:io marta 0 feto de men,os de

7 meses.Para as pessoas que naO tiver'J.~ filh'Js dev~ra ser assinalado

um :g no rp.tangu!O Ni:to tent.,
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- Queslto S - Dos tUho3 que feve, quantos 3e acham moo! na
data " n "D'/1 t'1'O"

. d £~~t.a. neve abJ:anger todos os tllhos vivos do recenseado
(homem ou mulher). embora de mals de uma tmIao. Assim, devem
ser contados todos os filhos vivos, legitlmos e fiegitimos. e nao
sO ~ residentes no d~\C;i~o, mas tambem 08 que. na data do
Censo, .nao ma1s res1d1rem nele.

Para as pessoas que 000 tiveram filhos ou que nio ieDham ne-
Dhum vivo, devera ser assinalado com um X 0 retangulo Nenhum.

Quesito T - Quanta ganha, em media, pOT me.! (Cr8J?

0 queslto sera. respondldo par tOdas as pessoas de 10 ana",
e mais que estejam on naG exercendo Ulna ocu~o. Para as pes-
soas que nio auferem renmm8n.~ 0 p~('pnseador assinalara. 0 re-
tangulo Niio t~nl

Para as pessoas que auterem somente rendlmentos fixos (sala.~
nos, ordenad08 e vencimenios eontratuais. "soldos" de militares,
etc.). sera con.c;iderano 0 r!'""lmento do ultimo meso

Para aquelas que percebem rendimentos varlaveis (honorarios
de profiMlonal" lioorais, comlssoes de venda e corretagem, paga-
xn~nto p~la presta~ao de servlgos, etc.), devera ser considerada a
ren~~ media dos Ultimos doze meses.

."Ma os 1nfomlant.es que tenham, alem de vencimentos flxos,
outros rendlm~ntos variaveis. devera ser considerada a importancia
des~-sal3.rlo fixo acrescida da media mensal de sua renda variant.

Consld~ra-se como rendimento tOda lmportancla receblda em
dlDheiro provenlente de salarios, ordenados e vencimentos contra.
tuais, "soldos" de milltares, honorirlos de prorlSsionals liberals, re-
tiradas de empresarios de negoclcs, gretifiea«;oes, comissOes,
pe.gamento por prestaf;ao de servigo, gorjstas, pensoes, donatlvos
regularmente recebidos, rendas vltalicias decorrentes de seguros do-
tats ou similares, quantlas recebldas par usufruto de hens, rendas
de alugueis, etc.

Nao serao computados como renda:
a) r~eb1mentos decorrentes da venda de proprledades (lmo-

vets, semoventes ou m6veis), computando-se entretanto a diferen<;a
ent;re 0 pref;o da aqu~ e 0 de venda-l.ucro operacional - no
caso de pessoas que vlvem de tats neg6cios (vendedores de im6veis.
auto~.)veis, objetos usados, etc.);

b) emprestimos obtldos de inst1~oes bancarlas ou previden~
clarias 0""4 de particulares;

c) heranf;as recebidas (exclusive as Quantlas aufcrldas pelo usu-
fruto de bens);
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-4) recebtmentos decorrenteB do res gate de apOllce (de Vida, de
acldente, etc.) e de ca.pitallZa~, computando-se entre tanto a8
quantias perlodicamente recebldas par seguros de renda vitalic1a;

e) ganhos de'loteria e outros jogos de azar (salvo no caBO de
jogador p1'Qfisslonal).

Queslto U - Be n6.o trab4lhou dUTante 0 ano anterior 4 data do
Cen.<-"" flfl.al a ocupacao 0'".1, rit-uacao que-tern e considera principal1

'G

so <:'~~cJ:ao responder a este queslto as pessoas que nao exer-
ceram nenhuma ocupar;ao econ6mica, durante 0 ana anterior a data
do Censo, tsto e, no p~riodo compreendldo entre 1..0 de setembro de
1959.e 31 de ag6sto de 1960.

Considera.-se ocupa~6,o econdmjoo qaalquer trabalho que se exer.
~a visando Ulna remun~raC]Uo em dlnheiro (ordenado, salario. vencl-
mento, subsidio, soldo, luera, ganho proveniente de proflssio' arte-
saJ1acl, grat~o, comis~_IJ, gorjeta. etc.) on em especie (parte- de
produ'ios obtldos em exp!ora~ agropecua1'ias, extrattvas on' mdus-
triais). Mesmo sem rG..'11unera~a(). devem ser consideradas ocu~
eoonOmi,~c'; e.s exercida~ por membros da familia (Quesito Z) e rel1-
giosos (padres, pastores. trades, freiras, etc.).

SOmente para as pessQas que naG exerceram nenhuma ocuPal;4o
econ6mica dUTante 0 ani> llnterior a. data do Censo. devera. ser
mareado com urn X, urn dog retang1Ilos deste quesito. de acardo
com os seguintes criterios:

A!az~res domcsticos - pessoa que exerce a sua OCup8.~O no
proprii> lar. sem remu.ner...~

Estl1,-' - P~3 que csta frequentando escola.

ApQse7ttaao - pessoa que rem rendimentos provenlentes de aPO-
scntadoria em trabalho que exer(;eu anterlonnente <aposentado, re-
formado, Jubilado, ctc.) ou que recebe Pens40 de "Caixas ou Instl-
tutos de Assist:'?l1cia social" dei~das por mor"e de pcssoa de quem
eram depcndentes;

Vive ae rendas - pessoa que tem rendL'Uentos provenlentes de
emprego de capital proprio;

Doenl;a te111porana - pessoa que nao traballiou durante 0 ano
anterior a data do Censo, par estar atacada de doen~a temporar1a.
quer est.eja empregada ou nao;

Invalidez. perma~nte - pessoa que nao traballia em virtude de
doen~ ou invalldez permanente. sem ser aposentada ou viver de
rendas. Devem ser incluidas neste caso as pessoas de 70 anos e maw
que nao exer~am uma ocup~ao;

Detent<J - prestdiar10 em cumpr1m.ento de pena, mesmo que
exe~ uma ocupa~ no presidio:

1
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Sem ocu~40 - pessoa que nao exerce uma ocupa~ao. embora
tenha capacldade para exerce-la. Devem set lnC1Ul. _.s neste caso. ~
pessoas que em condi~oes de trabalhar. vivem de donativos, ajudas,
etc.

OS QUESlrr'OS SEGUINTES S6 SERAO INDAGAUUS PARA AS
PESSOASQUE TRABALHARAM DURA!-tTE 0 ANO ANTERIOR'. -

A DATA, DO CENSQ (1.0 de, setembro de 1959 a 31 de
,,'Z"'~to de 19~J)}

Quesito V ...,.- Ocupa~ol prQ!tSsaol Ol~OI cargal IU1"4iaDl etc.~ tJue
uer~eu durante mats tempo. no ana anterior d data dQ Censo.

" - . ~ ~ ',-" . .., - ,0 queSito - tem par objetlvo investigar a ocf.lp~c;ao que 0 infor-

mante exerce habltualmen~, entendendo-se como ocupa9ao habitual
aquel9. em que 0 recenseadoVse ocupa durante a malar p~rte do ana.

- Na malaria dog casos, al,ocupaQaohabitual coincide com a exer-
clda na data do Censo. .

Pode ocorrer, contudo, que na data do Censo a pessoa esteja
exercendo uma ocupa~ao diferente da habitual; nesse caso. registrara:

~ acJ a.' OCUP~!lg:Q- hab~t;.ual. q1,1a.ndo estiver execu tando um traba-
Iho tempori~io~ como e 0 caso, par exemplo, dos.traball1adores agri-
colas que, na data do Censo, se encontrem traball1ando temporaria-
mente em usinas de a~ucar, C'maquinas" de beneficiamento, olarias,
etc., mas que, terminado esse trabalho industrial, deverao voltar as
suas ocupa~5es agricolas habituais, as quais dedicam a maior parte
do ana;

b) a ocupa~ao exercida na data do Censo, quando a nova ocupa-
~ao tiver carater definitivo, a exemplo dog trabalhadores agricolas
que se deslocam para centros urbanos, once passam a exercer, em
carater pcrmanente, ocupa~5es industrials, comerciais, etc.

Nao se deve confundir ocupa~c'io habitual COlll especia1iza~ao
profisslonal; assim, urn gerente de banco ou projessoi de gindsio que
seja medico ou advogado declarara sua ocupa~ao habitual, e nao a
profissao a que esti habilltado (medico ou advogado). Devem ser
evitadas express5es vagas e genericas (Agrlcultor, Auxlliar, Comer-
ciarlo, Professor, Bancario, Funclonarl0 Publico, Industriarlo, Ope-
rario, Trabalhador, Domestica, Profissao Liberal, Mllitar) usando-se
deslgnac;aes especificas, taig como: Capataz, Trabalhador de enxada,
Betireiro, Auxiliar de escrit6rio, Estatistico-Auxiliar, Balconista, l:!at-
zetro, Caixeiro-viajante, Professor primario, Professor secundario.
Professor superior, Continuo, Oficial Administrativo, 4manueme, Con-
tador, Quimico, Economista, Engenheiro, Cardador, Soldador, Cal-
defrefro, Contrame.stre. Carpfnteiro, Servente de Pedreiro. CozinheiTo,
Ama-s~ca. Medico. Aclvogado. Sacerdote, Capit40. etc.
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Be a pelfsoa exerce habttualmente uma ativfdade f'emuneracta e,
na data do Censo est! desempregada. em g6zo de llcen~a ou de
f~las. au alnda. presa aguardando juIgamenoo. de'fera declarar sua
ocupagao ~uol A pKSoa que exerce. simult8.neamente. dUM OU
mais ocup~6es econamfoas deverA registrar aquela em que se ocupa
malar parte do teml'O.

0 Rece~ador ao obter a declara~ao do tnlormante. cunsultara
a rela~o de c6dlgos impressa no lado esquerde do questlonar10 (c6-
dlgO 3 para 0 ques1tO V). e lara 0 reglstro do c6d1go corrcspondente
6. ocupaccio. ~mente no CaBO de nio estar prevlsta a declara~ e
0 respectjvo ~{\ti1~o e Que 0 Recenseador registrara a tnformacio por
exten.c;o

Q\1e6iw W - /Va uinma 8emana utava ezercendo a .ocupa~40 de-
clarada no q'llP-slto anterior (Inclusive em gozo de fenas ou l1cenca).
outra OCf/.~",..J;n n11 ,.~-:t.a1Ja de.,empreaada?,(.~,

Esta i-""o...w~ ~~ra respondld~ peJ.as pessoas que exerceram uma
ocupa~a.o economlca durante 0 ana anterior a. data do Censo

Conforme 0 caso devera ser asslnalado:

Ocupa~au c:tectaradQ. no quuito antenor - se na semana ante-
rior a. data do Censo 0 recenseado estava exercendo a ocupa~a.o de-
clara(t~ ,.." , ,. (,,'~'" "~Ie em an'7.o ~p fe~f"s ou Ucenca) .

.

Dutra. ~'(",J~uu - se na semana anterior a. d8.- do Censo 0 re-
censeado eb.~va exercendo uma ocupa~ao econ6mica, dlfer~nte da
ocupa(';?f' .',' .~'" no avo~;~ .

De.\'e1ll.pr~u.uo - se 0 receDSes.do, tendo trabalhado durante 0

ano anterior a data do Censo. estava desempregado na semana an.
terior a rl~t~ "',.. raT1con

Que:>lW x - (..'tU~~e e local de tZttvtdade em que e.r.erceu a ocupa.
,4'0 dp.clnrnnIJ 'FJ() (11L~.\'ito V

Pre Llt:nl.1c-~. ilC!4 ctasse e local de ativtaaae. cODhecer 0 setor da
ativ1dade economica em que a pessoa exerceu a OCtl.pa~do declarada
no quesito V. Desss. maneira. devf/ haver distincao entre as duns tn-
forma~Oes. ~x.~ r~: r,(~;?-.'je: urn gJarda-livros pode exercer sua ocupa-
~ao em uma fazcnda de crtar;ao de gado. fazenda de cafe. pedrelra.
fabrics. de tecidos. loja de aparelhos de radio. col~gio particular.
companhia construtora de predios, et~.; conforme for 0 caso. a
cla8se de ativtdade a registrar sera Cna,do de gada. Cultura de cafe,
Extra,ao de pedra, Fabricarsc2o de tecidos, Comtrcio de apareZho.t
eletricos. Ensir..o partw.Llar. Constru~ao civil. etc. Da mesma forma
um. medico pode clinlcar em seu consultf3r10 p:lrtlcular, hoSP1.tal pu-
blico au ambulatOrlo de \lm& fabnca de bi.scoltos; conlorme for 0

~
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easo declarara. como clasae de atividads: Con.!uU6rio medico. Ass#.s-
tencia medtco-hrJspitalaT pUblica ou Fabricaf6.o de produtos alimen-
"clos.

E preclso. alnda. ter em vista que nio se copts. de saber se 0
X'Ccenseado traba1ha em uma grandc empresa ou em pequeno esta-
bel~lmento. ou se @Ie exerce fUDf;i;o tecnica au admiY1istrativa,subal-
:tern&. ou de d1re~o. Assim, 0 ga~o de um pequeno cafe e 0 gerente
de um grande restaurante trabalham na mesma classe de ativldade:
Servi~o em hoteis, bares, etc. For outro lado, 0 pedreiro, 0 coD.tador,.
e 0 motorista de Ulna COm~"!1hia construtora, embora com funCGes
diferentes, trabalham no mesmo setor da indUstria - a coristru~ao
civil - Que e portanto, a classe de atioidade a registrar para todos
eles.

0 Recenseador ao obter a declara~o do infonnante, consuttara
a rela~o de cOdigos fmpreaaa no laclo esquerdo do questionario
(c6d~o 4 para 0 quesito X) & e tara. 0 regjstro do cOdigo correspon-
dente. 8. cZasse de atividade. 8~mente no caso de nio estar prevista
a declara~~ e 0 respectivo cOdigo e que 0 Recenseador registrara a.
1nforma~8.0 por extenso.

,Atraves do local, onde 0 recenseado exerce a atlvidade, busca-se
obter informa~Oes que permitam a correta especifica~io da classe
de atividade. Par isso. as respostas deverio caracterizar a atividade
desenvolvida pelo estabelecimento, institui~a.o on outra entidade em
q~ 0 recenseado exerceu a ocupa~a.o declarada no quesito V # e nao
o-oendere~.() desse estabelecimento. institui~io ou entidade.

~empIos: Fazenda de cafe, Fazenda de cria~8.0, Chacara de.
flores, Chicara de frutas. Sitio de cana, Mina de carvao, Mina de
ourO. Caieira. Pedreira, Carvoeira, Seringa.!, Barco de pesca, Fu.."ldi-
~-ao, OJaria, Cnrtume, Serraria, Tanoaria, Filbrica de moveis, Fabrica
de04maIas, Fabrica de polvora, Fabrlca de f6sforos, LaboratOrio far-
maceutico, Fabrica de tecidos, Fabrica de roupas, Fabrica de caIc;a-
dos, Fabrlca de blscoltos. Fabrlca de ma.nteiga. Usina. de a~car.
F8.brica de cerveja, Uslna de R1cool, Fabrica de cigarros. Edificio em
constru~ao, Fabrlca de papeliio, Fabrlca de lapis, Fabrica de pneus.
Fabrlca de bonecas, GasOmetro, Tipografia, Reda~o de jornal~ Bom-
ba de gasolina Armazem de secas e molhados, A~ougue~ Padaria,
Tabacaria, Loja de tecldos, Casa de cal~dos, LoJa de anIarinho,
Casa de m6vels, Casa de tapetes# Loja de .terragens. Casa de lou~as,
Farmac1a, casa de tlntas, Pape1arla., lDja de radios, Feira. Danca de
jomals, Escrit6rto de representa~es, Banco, Casa bancaria, Compa-
nh1a de seguros, Agencia lotenca. Empresa de Onllius, Taxi, Garagem,
Bonde, ~trada de .terro, Navlo mercanre# Docas, Companhla deavia-
~. Correlos, Tclegrafos, Companhla. telefonica, Radiodifusora, Trapi-
che, Hotel. R~taurante, Barbearla, Alfalatarla, Atelier de costura, Re-
lojoaria, Carpintar.ta, O!lclna de ferreiro, Convento. Consult6riome-
(tieo, Consult6rio 4entirio, Hospital pUblico, Hospital particular,
Orfanato, Ginaslo particular, &scola pUblica, Ca.rt6rlo, Senado. w-
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petorla de velcutos, Llmpeza pUblica, Cem1~rI0. Matauouro, Dlv181o
de aguas, Dlvlsio do Imp6sto de Renda, Coletorla estadual. Embai-
zada, ~ide.nc1a do patrao, No lart etc.

Somente no caso de Dio ter s1dD cOOlftcada a e~~ de a.tfvid"a4e.
0 Recenseador registrara 0 LocCIl

Queslto Z - Posft;dD na OCU~ t1!!~~rad4 no Iluedto V~

'0

'0

Devera. ser marcacto oom um. X 0 camp» co~~dente .
respost.a, observando-se as seguintes definl~:

Empregado pUblico - para u pessoas que reeebem. remuDer~aG
de 6rg8.o da admJnistra~ p(1bl1ca - federa.l, estaAiuaI. mUl11clp~
autarmrlra. Nao serio !n~-!ui~ neate grupo os DlalisWde obru:

&.#.,.,.-v.J.4J.O partlCUJ4T - pB.ra. as '.,.~uoaa qUB rece'bem remune-
ra~ em dlDhPtro ou em eapecie (parte da produ~). pelo ~ho
que prestam a lndividuo. t1rma ou 1nstJ.t-.Iicao. Serao tncluidos Beste
grupo as pecsoas que recebem remunerat::3.0 de 6rgao da. adm1n15tra.-
~ao pu)..11f'a. como Diaristas de obrao!:

TJ tIov\oUll.(1, por cont4 pro~ - ~ as pe~~8 que exereem a
at1v1dade indlvidualmpnte ou com a ajuda de !)esSOs.8 da f~illa (des-
de que pst.as na.o Bejam remuneradas em dlnhelro);

Pw(."t;U'O ou meeiro - para as pessoas que expJ.oram urn ramo de
atlvldade econOmica (cultura, C.1-1a,~o, pesca ete.) com certa auto-
nomia, pagando peIa explora~ao, Ulna parte da. produ~o. 8~ con.
siderados neste caso os parcetros e meeiros que trab8R1am lndlvi-
dl1almenw ou com njuda de pezsoas da familia (desde que estas naG
sejam remuneradas em d1nhelro); aqueles que- tem-emJ'regados de-
vers.o 8CT assinalados como EmpregadoTe8;

Erl';lTc:gaaor - para as pessoas que expioram. com sellS proprl08
recurs~s, urn ramo de atividade economica, ocup,a,ndo um ou maSs em-
prcgados. Nao seriio IncluIclos nestc grupo as pessoas que 56 tenh~m
empre!!~n~s domestlcog;

td~lI'OTOS de familia au in3titu~ao - para as pessoas que aj udam
0 traba.ll1O do Cohefe ou de outras pe~ da familla, sem remune.
r~ em dinheiro, e para as que fazem parte de Ulna Inst1tul~iio
rellgiosa, csco1ar, beneficente. de cartdade. etc-. e nio recebam re-
m un era cao d1reta.

XI. DO MI cn.I 0

Aa caraeterfsticas doa domieillos serio InvesUladU. ~
mente. no Bolettm de Am~ (C.D. 2).

Quando Be tr3.tar de F011l4 I'Uplementar 00 Boletim fndWiduaJ
~oas avulau recenaea.du em dom~l~ ~yoa}. 0 B.~'ft.~_doz
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nio farA as perguntas relativaa ao dom1~Uto e registrarA. 11m 'Z. abran4
gendo todo 0 e8pa~o destlnado ao questto A. ,

N:,Qs demals casas (Boletins referentes a grnpoB !amiliaru), de4
t'eraoser observadas as 8eguintes instruc;6es:

Quesito A - Espeoe 00 grupo famUiar

~:! ORecenseado~ asslnaIara um X nos ~gtIDltes casas:
Grupo familiar unico - no caso das pessoas res1dentes em 4om!-

cilio partfcular constitUirem um 86 grupo familiar;
Grupo familiar convfvente - quando em domicilio particular reoe

sld1rem 2 ou 3, gr.upos familiares. NeMe caBO, convem observar que:
a) 0 queslto A (Especle do ~po famt11A.T') sera. preencbido nos

boletlna de todos os grupos famiUares convlventes;
b) 0 Recenseador preenchera os demaia quesitos em apenas um

doa boletins referentes aos grupos famUiares conviventes,'
c) ~ preenchimento em apenas um dos boletlns referlr-se-a

aos dados de todos os grupos f~es convlve..?ltes.
Grupo jamiliar reSldindo em domfcUio colettvo - quando Be tra-

tar de bOletim de qualQ:uer grupo familiar reccnseado em domlcillo co-
l;etlvq;neste caBO 0 Recenseador nada registrars. nos demais quesito&

Queslto B - Tipo

As respostas a ~ste quesito serao dadas de acOrdo com a estrutur(l
'(pare-des, cobertt1ra c piso) au' natureza do local em que se encontra
0 domlcllio.

0 Recenseador assinalarA urn X naB segulntes condi~5es:

DuTavel- para os dom1cil1os locallzados em predios em cuja cons-
tru~ao predomlriem: paredes de tljolo, pedra, adCl'oe ou madeira pre-
parada; cobertuT(I de telha (barro, aD11anto, madeira, zlnco, etc.) ou
laje de concreto; piso de madeira, clmento, Iadrllho ou mosaico.

Ristico - para os locallzados em predios em cuja construl;ao
predominem: paredu e cobertura. de talpa, sa~, palha, madeira nao
aparelhada, material de ~_~Uhame usado e piso de terra batida.

Quando 0 material empregado nos trta componentes da estrutura
40 pred1o (parede, cobe~ e plso) nio estlverem discrimlnados em
am mesmo grupo CDuri.vel ou R;(Is~CO) deverA ser ~~malado 0 g~po
que contlver dots do. componentes. Bxemplo: ~d1o com paredes ..
cobertura de ~t1haTnes usad~ e pfso de Madeira. Mra. ~li~lf1cado
~o Bmtico.

Quando em um dos componentes do pr~dl0 for usa do mats ae um
8&terlaI. sera ~:!1$lderado 0 em.pregado em maior a.uanUdade.,
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contZi940 " ocupa~Quesito C

A ~ta a este queaitA> ~ ser:
Proprio - no caso de resldir 0 grupo fam~ em do!n1~.rno 48.

na proprledade. mesmo que 0 terreno Dio Ute perten~;

. AJugado - us C8IO do doffi-~fi1o ser aIugado:
7 amra. - no caso de reSldir a famtUa em. domlclllo que Di.o seJa

'proprio on alugado.Os dom1ci1ios ~ traba1ha.dores agrico1aa residentes nas tazen-
: dM onde exercem a sua. oo~at;8.o, no caso de Di.o serem. alugado-..
:serio ela-iflc-.a.dos como de Oatr4 co~ mesmD Que ~~bam a1do
. conskuid<w peg ~-BId~~.

I .A1ugu.t me7t$al.Questto D

,

t

.A 1nvestiga~ e restrita am do~l~nlos AlugadOl.
Para - dom1cm~ Pr'6priOl OU de OutrA ~~. c1eTert ReI'

~a1ado 0 retangulO HID pagA (Ilugud.
Para ~ domiclJit:. Aiuga4Ol deve aer ~_tY\e1a.rlo 0 y8JJJr 40 alu-

guel. Deveri ser considerada a importAnc1a total. p&ga. m~nsahnlmt.e

peJo 1oeatirlo ao proprletarlo do 1m6'Vel.
No caso de predlos cu]o locatirlo pa.ga um &6 aJuguel pe1o do-

m1cillo. peJa parte SO resldencSal (oftc1na. cua comer$l, etc..). bem
jcomo ~ sltuados em. estabelecimp.ntos acropecuirioa arrendadc-.. ape-
Bar d& con41~ de Alug4do (~.ta. DQ ~,,~\tn 0.. aeri a.ss1n~'~do G

~~U1AA40..N.R.i~1L

trans! tOri 0 :
. .a) predlo em constrU~a.o, aervlndo de mor&d1a a. peaOal da

obra;- 'b) emba.rca~o, ~ ngj.o de estmd& de ferro, etc.;
r ' c} t~a. baYraca. gmta. ponte, p8.t1o de estaQ&o de estrada
'de ten'O, marquise de ed!.f1eio, etc., que esteJam "servindo de abrlgo

D& da. ta do CeD$O.Os -domlcilios locallzados em predios nao residencials, mas que te-
nham dependencias destinadas excluslvamente para 1ins de mora-
I ~ serio eonsiderados con1Otme 0 caBo, burdveia on B11sttcos.
i Em re1ac;iO aos domlcill.os registrados como lfIIP!o~ ~ de-

maJs quesi* Dio seriO tnvesttgadOS .
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Queslto E - Aba8tecimento d'dgU4

0 quesito invcstig& & forma de abasteclmento d'~gua dos dam!-
ciJ1os, com base 'na segUinte class1f1ca~ao:.

Beds Geral
Com canalfza~ao fnterna - quando houver canaUza~a.o d 'agua

dentro do domicilio Ugada a uma rede geral;
Com canaliz4(}ao ezterna ~ -quando 0 domicilio possulr cana~

nza~io d'agua llgada a uma rede geral, sem possuir d1stribui~ao
interna

POfO.9u..Nasl!cnte
Com canaliza9&o - quando houver canal1za~io ci'agua dentro

do domlcillo, Ugacia a ~ ou nascente;
Sem cana!iza,ao - quando 0 domlcillo possuir poco au nas-

centc, sern canalizaQio d'agua para BeU interior;

Dutra. forma. de abastecimento - quand9 0 domicillo for abaa.
tetldo par tonte publica, poco ou blca, locaUzada fora do domlcllio.

Quesito F - Imta~40 sanitaria

0 quesito investiga Be 0 domlcillo passu! ou nao instalac;aes sa-
nltarias. lndagando-se. para os que possuem. 0 tipo de escoadouro
a que e.c;t,ao ligadas. classificando-se. como:

. B~ de es~~to - quando 0 aparelho sanitario estiver ligado s
uma r~de 'coletora geraI;

- Fossa 48Septica - quando 0 apareIho sanitaria estiver lIgado a
&Be tipo de fossa. mesmo QUC essa sirva a mats de um domicillo:
.. Fossa ructimentar - quando nao houver apare~o sanitario. e 0

domlcillo fOr servldo par fossa rilstlca (fossa negra, po~o, buraco. etc.):
~J.tTO escoadouTo - quando a InstaIa~ao sanitaria (havendo ou

n10 aparelho) estlver llgada a um escoadouro qualquer. que nao
rAde de esgoto ou fossa. tats como: rio, !ago, etc.:

Nao tem - quando 0 domicllio nao possulr 1nstala~ao sanitaria
de qualquer es!)ecle. ou quando 08 seus ocupantes utllizarern lnsta-
la~o comuma mats de um domicillo. . .'.. '.

Quesito G - Fogao
. .

. Para os domicl11os que possue~ fogao, asslnale 3. especie do com,,:
bustivel ou energia predominantemente utl11zada na cozlnha

Quando 0 combustivel utllizado tor qualquer produto de origem
ftKetal, exclusive carvao vegetal, assinale Lenha.
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Eumplo: serragem (pO de madelra), paIba. de arroz on eaf~,
easca de cOco, etc.

Serao asSirialados como Nao tem, alem dog domicillos que nao
possuam fogio, os servidos por fogoes portateis com apenas uma.
b6ca, mats treqiientemente denominados "fogareiro~"

Quesito H - Ilumina~ao eletrica

Assinale se 0 domicillo possul au nao llum1nac;a.o eletrlca. 1nde~
J)endentemente de estar llgada a uma rede geral.

Quesito I - Rddfo

Assinale Be 0 domicillo passu! ou nao aparelho de radlo-reccp...
tor, seja de corrente ou de pllha:(,\

Quesito J - G~eiTO

Assinale a existencia. ou nao. de geladeira. As caixas construr.
daB para dep6s1to de gelo com fins de refrigeraeao. conllecidas como
"geladeira a gelo". nao serio conslderadas

Quesito L - Televisao

Ass!na1e se 0 domlcilio possul ou nao apareIho de televlsao.

Total de c6modosQuesito M

0 numero a registrar sera 0 total de coffipa.rtlmentos separadoS'
por paredes, com exclusao dos corredores;alpendres e varandas, c in-
clusao dos oomodo3 situados em dependencias e>.-ternas do predio.
desdl~ que constituam parte Integrante dodomicilio Nao serao, po-
rem, computados os oomodos ocupados para fins nao dom1ciliarios.
como oficinas, consult6rios medicos, gablnetes dentarios. laboratOr1os.
ateliers, garagens, patois, depOsitos, etc., embora ligaGos diretamente
ao domicilio

Quesito N - Comodos servincto de dormit6rto

~

Como pe~as que servem de dormitOrio incluem-se nao 86 os
quartos como tambem outras depenQencias-c~ue estl verem" em..~ara-
ter pernlanente, servin do de dormit6rio, ainda que sO tenham essa
aplica«;ao par falta de acomoda~oes adequadas aquele rim. Convem
lembrar que os quartos que nao sirvam de dormit6rio tescrit6rio, sala..
de costura, etc.) nao deverao ser conslderados. Serna incluidos; porem,
06 quartos situados em dependencias enemas do predio. desde que
neles morem pessoas (inclusive em9regados) que fa~am parte do
domlcilio e, como tal, sejam registradas no respectivo Boletim.
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