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LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.
01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 50 questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo:

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR  ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior -
BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08    - SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

09    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10    - Quando terminar, entregue ao fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE
PRESENÇA.
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das
mesmas. Por motivos de segurança, o candidato somente poderá levar o caderno de Questões faltando uma hora para
o término das provas.

11    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS.

12   - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados, no primeiro dia útil após a realização das
provas, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br).
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LÍNGUA PORTUGUESA II

Os aviões, estou convencida, são as melhores
salas de leitura da modernidade — até me pergunto se
têm me dado mais prazer como viajante ou como leitora.
Ali ninguém nos interrompe, cessam as solicitações
doméstico/profissionais, o telefone não toca e, na maior
parte do tempo, não há sequer um panorama capaz de
nos distrair. Além disso, a consciência está tranquila,
porque só o fato de estarmos no avião já representa o
cumprimento de um dever. Enfim, no avião a leitura
recupera seu status de direito sagrado.

Pois bem, estava eu recentemente acima das
nuvens, em pleno usufruto desse direito. Lia uma peque-
na antologia de literatura fantástica. Cinco contos sobre
casas mal-assombradas. E me encontrava bem no meio
de um conto [...] quando o avião aterrissou. Resisti o quan-
to pude, fui a última a levantar, mas não houve jeito, tive
que fechar o livro e deixar a personagem trancada num
quarto enquanto o terrível fantasma esmurrava a porta.

Era uma viagem de trabalho, a minha. Tinha
compromisso. Mas atravessei o saguão do aeroporto
ainda com aquela angústia gerada pelo conto, olhei o
relógio, fiz o cálculo e vi que sim, era possível. Então
sentei em uma das tantas poltronas, e bastou-me abrir
o livro onde o tinha deixado para, em meio à gente toda
que ia e vinha, em meio ao burburinho e aos chamados
do alto-falante, voltar ao escuro silêncio do quarto
assombrado, em que atrás da porta um fantasma
esmurrava e esmurrava.

Quando acabei a leitura e emergi outra vez no
aeroporto, estava duplamente feliz. Feliz por ter acabado
a história, por ruminar essa sensação de coisa feita
que a leitura nos dá — não de coisa feita por outro e
meramente partilhada, mas realizada, como se nós
mesmos tivéssemos desenhado de um só traço um ovo
ou um círculo. E feliz porque confirmava que, apesar
do olhar profissional crítico, analítico, quase frio com que
hoje em dia me aproximo de um texto, apesar de ter
marcado aquele conto com várias observações técnicas,
eu conservava intacto o verdadeiro prazer da leitura.

1
Para Marina Colasanti os aviões “são as melhores salas de
leitura da modernidade” (l. 1-2) porque
(A) são confortáveis.
(B) oferecem revistas e livros aos passageiros.
(C) preservam o leitor dos problemas e incômodos do

cotidiano.
(D) propiciam silêncio e também belas paisagens.
(E) garantem tranquilidade, pois proíbem o uso de celulares

durante a viagem.

2
Na frase “...vi que sim, era possível.” ( . 22), a autora viu que
era possível
(A) ler todo o conto antes de descer do avião.
(B) concluir a leitura do conto sem atrasar seu compromissso

de trabalho.
(C) achar um lugar tranquilo no saguão do aeroporto.
(D) cancelar ou adiar seu compromisso de trabalho.
(E) dominar sua ansiedade e concluir mais tarde a leitura do

conto.

3
A repetição e o emprego do pretérito imperfeito do indicativo
em “...atrás da porta um fantasma esmurrava e esmurrava.”
( . 27-28) dão ideia de ação
(A) concluída. (B) prestes a terminar.
(C) contínua, insistente. (D) intermitente, interrompida.
(E) de curta duração.

4
Mergulhada na leitura de um livro de contos, durante uma
viagem de trabalho, a autora transita entre o mundo da
realidade e o mundo da imaginação. A passagem em que
ela faz referência ao seu retorno ao mundo da realidade é
(A) “Ali ninguém nos interrompe,” ( . 4)
(B) “Era uma viagem de trabalho,” ( . 19)
(C) “voltar ao escuro silêncio do quarto assombrado,” ( . 26-27)
(D) “...atrás da porta um fantasma esmurrava e esmurrava.”

( . 27-28)
(E) “...e emergi outra vez no aeroporto,” ( . 29-30)

5
No último parágrafo do texto, Marina Colasanti
(A) reflete sobre as suas emoções de leitora.
(B) faz críticas ao desfecho da história.
(C) procura estimular o gosto pela leitura.
(D) confessa-se apreciadora de histórias fantásticas.
(E) faz restrições a esse tipo de literatura.

6
Observe a frase e a ilustração.
“eu conservava intacto o verdadeiro prazer da leitura.” ( . 39)

Ao comparar o significado das palavras intacto (l. 39)
e intacta, na frase do texto e na frase da ilustração,
identifica-se que possuem os sentidos de

10

5

15

20

25

30

35

COLASANTI, Marina. Fragatas para terras distantes. (com adaptações).

na frase na ilustração
(A) incólume inconsistente
(B) desprezado pura
(C) incauto inatingível
(D) intocado preservada
(E) inatingido congelada
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7
Das palavras abaixo, a única que se grafa com s é
(A) profissionali ___ ar.
(B) pompo ___ o.
(C) profeti ___ ar.
(D) profunde ___ a.
(E) proe ___ a.

8
A concordância verbal segue a norma culta da língua em:
(A) Restava-lhe poucos minutos para a leitura.
(B) Já era onze horas quando o avião deixou a cidade.
(C) Haviam observações técnicas anotadas no livro.
(D) Atravessara o saguão alguns turistas e a escritora.
(E) Fazia três anos que não viajava a trabalho.

9
As palavras em destaque em “... que, apesar do olhar
profissional crítico, analítico,” (l. 35-36)  são classificadas,
respectivamente, como:
(A) substantivo  e adjetivo.
(B) substantivo e substantivo.
(C) adjetivo e substantivo.
(D) verbo e adjetivo.
(E) verbo e substantivo.

10
No saguão de uma área de embarque, uma passageira
se deparou com o seguinte aviso:

A passageira ficou confusa quanto à correção da forma
verbal que completaria a frase.
Após muito raciocinar, concluiu que a forma correta é
(A) foliar.
(B) folear.
(C) folhiar.
(D) folhear.
(E) folheiar.

ÁREA PARA
REVISTAS E JORNAIS

MATEMÁTICA

11
“A fundação da cidade de Rio Claro ocorreu em 10 de junho
de 1827 e, em 1845, a cidade tornou-se município. (...)
Localizada a leste do Estado de São Paulo, a cidade está
distante da capital 157 km em linha reta.”

Disponível em: http://www.nossosaopaulo.com.br/
Reg_09/Reg09_RioClaro.htm

Se, viajando-se pelas rodovias Bandeirantes, Anhanguera
e Washington Luiz percorre-se 173 km para se chegar de
Rio Claro à capital, qual é, em km, a diferença entre esta
distância rodoviária e a distância em linha reta?
(A) 14 (B) 16
(C) 20 (D) 24
(E) 26

12
“Espanha já perdeu 90% das suas geleiras.

As montanhas dos Pirineus perderam 90% de suas geleiras
ao longo do último século, com consequências para o
abastecimento de água na Espanha. (...) Há cem anos, as
geleiras cobriam 3.300 hectares dos Pirineus.”

Jornal O Globo, 25 fev. 2009.

De acordo com as informações da reportagem acima,
qual é, em hectares, a área atual de geleiras nas montanhas
dos Pirineus?
(A)    330 (B)    660
(C)    970 (D) 1.250
(E) 2.970

13
Certo nadador levou 150 segundos para completar uma
prova de natação. Esse tempo corresponde a
(A) um minuto e meio. (B) dois minutos.
(C) dois minutos e meio. (D) três minutos.
(E) três minutos e meio.

14
A cidade de Rio Claro tem, aproximadamente, 190 mil
habitantes. Nessa cidade, um em cada cinco habitantes tem,
no máximo, 10 anos de idade. Quantos são os habitantes
de Rio Claro que têm mais de 10 anos de idade?
(A)   19 mil (B)   38 mil
(C)   72 mil (D) 144 mil
(E) 152 mil

15
O médico de Dona Maria lhe disse para tomar, diariamente,
2,5 ml de xarope para tosse. Ela foi à farmácia e comprou
um frasco contendo 60 ml de xarope. O conteúdo desse
frasco será suficiente para quantos dias?
(A)   4
(B) 15
(C) 24
(D) 32
(E) 40
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16
A tabela abaixo apresenta a previsão do tempo para a cidade
de Rio Claro, de 25 de fevereiro a 2 de março de 2009.

A maior diferença entre as temperaturas máxima e mínima
é observada no dia
(A) 26/02
(B) 27/02
(C) 28/02
(D) 01/03
(E) 02/03

17
A tabela abaixo apresenta os fusos horários de algumas
cidades do mundo, em relação a Brasília, em fevereiro
deste ano.

Quando forem 16h em Dubai, que horas serão em Nova York?
(A) 5
(B) 7
(C) 9
(D) 14
(E) 23

Máx(°C) Mín(°C)

          Cidade
Amsterdã
Bogotá
Cidade do México
Dubai
Johannesburgo
Lisboa
Madri
Moscou
Nova York

Hora em relação a Brasília
+4
−2
−3
+7
+5
+3
+4
+6
−2

Leia o anúncio abaixo, publicado em certo jornal, para
responder às questões 18 e 19.

18
Uma pessoa resolve pegar um empréstimo de R$15.000,00
para pagar como informado no anúncio. Quanto essa pessoa
pagará de juros, em reais?
(A) 1.600,00
(B) 2.600,00
(C) 3.200,00
(D) 4.800,00
(E) 5.200,00

19
A pessoa que tomar o empréstimo de R$20.0000,00 nas
condições indicadas no anúncio pagará de juros, em relação
à quantia solicitada, um valor correspondente a
(A) 4%
(B) 44%
(C) 84%
(D) 104%
(E) 204%

20
Certa loja ofereceu, de 1 a 10 de fevereiro, 20% de desconto
em todas as mercadorias, em relação ao preço cobrado em
janeiro. Pensando em vender mais, o dono da loja resolveu
aumentar o desconto e, de 11 a 20 de fevereiro, este passou
a ser de 30% em relação ao preço de janeiro. Uma pessoa
pagou, no dia 9 de fevereiro, R$72,00 por certa mercadoria.
Quanto ela pagaria, em reais, pela mesma mercadoria se a
compra fosse feita em 12 de fevereiro?
(A) 27,00
(B) 56,00
(C) 61,20
(D) 63,00
(E) 64,80

27xx-xxxx
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C0NHECIMENTOS GERAIS

21
CRISE MUNDIAL

“Há um paradoxo de difícil equacionamento para a
superação da crise global. A maioria está de acordo que
um passo indispensável é a recuperação americana (...).”

ASSIS, José Carlos de. Jornal do Brasil. 13 fev. 2009.

A atual crise da economia mundial se tornou evidente a
partir do segundo semestre de 2008, nos Estados Unidos.
O episódio mais marcante dessa evidência foi o momento
em que o governo federal dos Estados Unidos ofereceu
(A) apoio aos soldados americanos no Iraque.
(B) ajuda financeira aos bancos norte-americanos.
(C) doação internacional aos refugiados da fome.
(D) solidariedade aos presos políticos em Cuba.
(E) oportunidade aos que buscam o primeiro emprego.

22
No período de outubro de 2008 a fevereiro de 2009, o
governo brasileiro adotou, uma vez mais, o horário de
verão, em quase todo o território nacional.
Esse horário alternativo é adotado no Brasil porque o(as)
(A) governo atende a uma orientação internacional.
(B) governo se promove frente a outros países latino-

americanos.
(C) Brasil é tropical, condição para adotar esse horário.
(D) País economiza energia e dinheiro no período.
(E) regiões do País gastam a mesma cota de energia no

período.

23
Em 2008 foram comemorados os 200 anos da chegada
da família real portuguesa ao Brasil. A vinda da família
já havia sido retratada pelo cinema nacional, em um filme
dirigido por Carla Camurati, no qual se destacava a
mulher de D. João VI.
A personagem da família real em destaque no filme era
(A) Dona Maria I.
(B) Dona Leopoldina.
(C) Carlota Joaquina.
(D) Marquesa de Santos.
(E) Princesa Isabel.

24
A agricultura brasileira vem crescendo e se modernizando
com base em alguns cultivos voltados para o mercado
externo. Atualmente, em direção à Amazônia, sobretudo no
estado do Mato Grosso, se expande um desses cultivos
agrícolas voltados para a exportação.
O cultivo agrícola em expansão na área em foco é o de
(A) café.
(B) soja.
(C) trigo.
(D) erva-mate.
(E) cana-de-açúcar.

25
De acordo com o IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros
aumentou nos últimos anos. Isso implica uma atenção maior
com o funcionamento da previdência social e com a
expansão de uma faixa etária específica da população,
exigindo-se uma legislação adequada.
Na área da legislação brasileira, a faixa etária em questão
foi especificamente contemplada com o Estatuto do(da)
(A) Desarmamento.
(B) Idoso.
(C) Adolescente.
(D) Criança.
(E) Cidade.

26
No campo das relações internacionais, o governo brasileiro
incrementou negociações diplomáticas com o governo
boliviano, em função do fornecimento de um recurso natural
estratégico importado, daquele país, pelo Brasil.
O recurso natural estratégico em pauta, importado da
Bolívia pelo Brasil, é o(a)
(A) petróleo.
(B) carvão mineral.
(C) xisto betuminoso.
(D) gás natural.
(E) biomassa.

27
As manifestações culturais brasileiras expressam
características herdadas, principalmente, dos indígenas
nativos, dos colonizadores europeus e dos negros
africanos trazidos como escravos.
Identifique a manifestação popular mais diretamente
vinculada à herança cultural dos negros africanos.
(A) Bonecos Gigantes, em Pernambuco.
(B) Farra do Boi, em Santa Catarina.
(C) Afoxé Filhos de Gandhi, na Bahia.
(D) Folia de Reis, em Minas Gerais.
(E) Círio de Nazaré, no Pará.

28
No segundo semestre de 2008 houve problemas internacio-
nais envolvendo a Rússia, a Geórgia e a Ossétia do Sul,
na Ásia. À época, o embaixador da Rússia junto à OTAN fez
a seguinte declaração:

”Ucrânia e Rússia são partes de uma mesma família. Não
podem estar em diferentes blocos. Ou ingressamos ambos
na OTAN, ou nenhum dos dois entra. Temos uma base naval
em Sebastopol. É também uma cidade russa.”

RAGOZIN. Dimitri. Revista Veja, 24 set. 2008.

Os problemas internacionais referidos acima são, explicita-
mente, de natureza
(A) militar.
(B) cultural.
(C) religiosa.
(D) ecológica.
(E) popular.
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29
O cuidado com o planeta em que vivemos vem recebendo
mais atenção, nas últimas décadas, devido ao ritmo de
degradação do ambiente natural. Um exemplo dessa
atenção foi a assinatura do Protocolo de Kyoto, por vários
países, com o objetivo de preservar a Terra.
O Protocolo de Kyoto tem como tema principal a(o)
(A) vegetação.
(B) hidrografia.
(C) solo.
(D) relevo.
(E) clima.

30

A fotografia acima registra o movimento cotidiano da
economia de uma metrópole como São Paulo.
O movimento registrado tem como foco uma parte da
economia nacional vinculada diretamente ao setor
(A) financeiro global.
(B) industrial moderno.
(C) bancário nacional.
(D) informal popular.
(E) institucional local.

A rua 25 de março, no centro de São Paulo, é um dos principais
pontos de redistribuição de mercadorias do País

Le Monde Diplomatique Brasil. mar. 2009, p. 8.

CONHECIMENTOS TÉCNICOS

31
A operação censitária a ser realizada pelo IBGE, em 2009,
será o Censo Experimental. O caráter experimental se
deve ao fato de este censo
(A) ser realizado em um estado, apenas.
(B) ser realizado sem preocupação de dar certo.
(C) ter como marco uma data de referência.
(D) ter como objetivo testar a operação censitária a

realizar-se em 2010.
(E) ter por objetivo checar as informações obtidas no censo

anterior.

32
De acordo com o “Estudo dos Conhecimentos Técnicos a
serem aplicados no Censo Experimental 2009”, as informa-
ções coletadas no Censo de 2009 serão
(A) utilizadas para fins de fiscalização tributária.
(B) utilizadas exclusivamente para fins estatísticos.
(C) utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos.
(D) vistas por pessoas estranhas ao serviço censitário.
(E) comentadas com pessoas estranhas ao serviço

censitário.

33
Os resultados de um Censo Demográfico, entre outros
objetivos, servem para
(A) auxiliar no planejamento de serviços que beneficiem a

população.
(B) auditar os gastos públicos, em geral.
(C) fiscalizar os gastos com programas sociais.
(D) promover o controle da produção agropecuária.
(E) promover politicamente o município.

34
O Questionário Digital da Amostra terá a finalidade de
(A) caracterizar a área a ser recenseada e todos os seus

moradores.
(B) arrolar dados a respeito dos endereços das unidades

residenciais.
(C) registrar informações sobre os domicílios selecionados

para amostra.
(D) identificar o Recenseador responsável pelo domicílio.
(E) orientar o Recenseador no desempenho do seu

trabalho.

35
Ao visitar um domicílio que não foi selecionado para a
Amostra em seu setor censitário, um Recenseador deve
utilizar o Questionário
(A) Censitário.
(B) Digital Básico.
(C) da Amostra.
(D) da Amostragem.
(E) do Recenseador.
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36
O Recenseador deverá verificar a existência de pendências
nos instrumentos preenchidos
(A) ao fim de cada jornada de trabalho.
(B) a cada três dias.
(C) a cada semana.
(D) quinzenalmente.
(E) no encerramento da coleta do setor, apenas.

37
Do Questionário Digital Básico do Censo, faz(em) parte
pergunta(s) sobre
(A) religião.
(B) saúde.
(C) nupcialidade.
(D) fecundidade.
(E) educação.

38
Um agente censitário verificou que um Recenseador
chegou ao Posto de Coleta  portando um item que  NÃO
fazia  parte de seu material de trabalho. Dentre os apresen-
tados a seguir, qual é este item?
(A) Crachá.
(B) Computador de mão.
(C) Mapa do Setor.
(D) Manual do Recenseador.
(E) Telefone Celular.

39
O computador de mão permite a visualização de mapas
dos setores urbanos, que mudam de cor. Quando o
Recenseador seleciona uma face, há mudança de cor
para a tonalidade
(A) vermelha.
(B) amarela.
(C) azul.
(D) verde.
(E) marrom.

40
Em seu primeiro dia de trabalho como Recenseador,
Luiz viu esta lista de tarefas:

I - capacitação por meio do curso de treinamento e da
autoinstrução;

II - visita a alguns domicílios da sua área de trabalho;
III  - realização de reentrevistas, quando necessário.

No Censo Experimental 2009, é(são) tarefa(s) inerente(s)
ao Recenseador:
(A) III, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

41
Entre as tarefas do Recenseador, NÃO se inclui a de
(A) identificar sua área de trabalho.
(B) selecionar os domicílios a serem visitados.
(C) realizar as entrevistas, seguindo o Manual do Recenseador.
(D) seguir as indicações de percurso do setor.
(E) estudar o mapa de seu setor.

42
O setor censitário pode estar localizado em
(A) subdistritos, apenas.
(B) distritos, apenas.
(C) áreas urbanas, apenas.
(D) áreas rurais, apenas.
(E) áreas urbanas ou rurais.

43
Se o domicílio de Célia receber a visita do Recenseador
no dia 20 de agosto de 2009, a data de referência será a(o)
(A) noite de 31 de julho para 1o de agosto de 2009.
(B) noite de 1o de agosto para  02 de agosto de 2009.
(C) noite de 19 de agosto para 20 de agosto de 2009.
(D) noite de 20 de agosto de 2009 para 21 de agosto de

2009.
(E) dia 20 de agosto de 2009.

44
Em um domicílio deve ser recenseada a pessoa que
(A) nasceu após a data de referência .
(B) faleceu antes da data de referência.
(C) estiver interna num colégio há menos de doze meses

da data de referência.
(D) estiver hospedada como visita no domicílio.
(E) passou a ter o domicílio como local de residência

habitual após a data de referência.

45
Dentre as pessoas a seguir, que foram encontradas em
um domicílio, deve ser recenseada(o) a(o)
(A) parenta que está hospedada como visita desde o

dia 03 de março de 2009.
(B) mãe que trabalha e dorme no emprego uma vez por

semana.
(C) pai que está condenado com sentença definitiva

declarada.
(D) avô que faleceu no dia 24 de março de 2009.
(E) filho que nasceu no dia 4 de agosto de 2009.

46
João Neves mora há dois anos no alojamento de
trabalhadores da empresa onde trabalha. Para o Censo,
trata-se de um domicílio
(A) particular permanente.
(B) particular provisório.
(C) particular fechado.
(D) particular de uso ocasional.
(E) coletivo.
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47
Entre os exemplos abaixo, NÃO constituem Domicílios
Particulares Improvisados as(os)
(A) barracas.
(B) galpões de fábrica.
(C) grutas.
(D) campings.
(E) prédios em construção.

48
Sr. João construiu um quarto com banheiro nos fundos
do terreno de sua casa, onde moram sua filha e o marido
desempregado. O acesso ao quarto é por fora da casa e o
Sr. João é quem paga todas as despesas de alimentação e
moradia.

Assinale a opção que corresponde à situação descrita
acima.

49
Um momento muito importante nas entrevistas que o
Recenseador vai realizar durante o Censo em 2009
é o da apresentação. Para garantir o sucesso dessa etapa,
é essencial que o Recenseador
(A) se apresente como filiado ao partido político do prefeito.
(B) se apresente ao morador, informando-lhe seu nome,

escolaridade e religião.
(C) explique ao morador, de forma simpática e educada,

quem é, quem representa e o que deseja.
(D) procure criar um clima bem informal com a pessoa que

o receber, para facilitar a comunicação.
(E) faça logo amizade com o morador, pedindo-lhe água,

por exemplo.

50
Durante a aplicação dos Questionários do Censo, é
permitido ao Recenseador
(A) dispor do tempo que for necessário para apresentar

a pergunta e obter a resposta.
(B) fazer adaptações às perguntas, a fim de torná-las

mais claras.
(C) selecionar as perguntas mais adequadas ao entre-

vistado.
(D) auxiliar o entrevistado a formular a resposta.
(E) opinar quanto à precisão e à adequação da resposta.

SEPARAÇÃO

Sim

Sim

Sim

Não

Não

INDEPENDÊNCIA

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

1

2

1

1

2

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

CONDIÇÃO No DE DOMICÍLIOS

EXISTENTES


