Nome:__________________________________________________________________

Módulo Usuário

1) O módulo usuário é composto de ações gerenciais do sistema do Censo da Educação
Superior (Censup). Escolha dentre as alternativas abaixo uma ação que não é
atribuída ao perfil do Pesquisador Institucional (PI):
a) Adicionar auxiliares institucionais (AI).
b) Trocar senha do AI.
c) Inativar um perfil de acesso de um AI.
d) Atualizar os contatos de e-mail do AI.

2)

Assinale a alternativa correta:
a) O próprio Pesquisador Institucional está hábil a atualizar seu e-mail de
cadastro
b) O cadastro do auxiliar institucional pode ser solicitado à equipe do Censo
Superior
c) É possível ao Pesquisador Institucional atual, cadastrado no sistema Censup
2019, acessar os sistemas de anos anteriores, desde que solicite previamente
o acesso.
d) O Pesquisador Institucional tem as mesmas responsabilidades que o
Procurador Educacional Institucional.
Geral

1) Quais as situações de vínculo de aluno que são carregadas de um Censo para o
outro?
a)
b)
c)
d)

Cursando, Matrícula Trancada e Formado
Desvinculado e Matrícula Trancada
Falecido e Transferido para outro curso da mesma IES
Cursando e Matrícula Trancada

2) Quais os docentes que são carregados de um Censo para o outro?
a) Docentes em exercício.
b) Docente em exercício em 31/12.
c) Docentes vinculados a cursos.
d) Todos os docentes.
3) No meio do preenchimento do Censo verifiquei que os dados do dirigente da minha
instituição estão errados no Censo, qual o processo que devo realizar para regularizar
os dados?
a) Fazer a edição no Censo.
b) Entrar em contato com o Censo Superior para alterar os dados.

c) Entrar em contato com o e-MEC e solicitar a correção então comunicar o
Censo para realizar uma carga pontual.
d) Não atualizar os Dados.

Módulo IES
1) O módulo IES possui uma aba referente a Biblioteca. Cada biblioteca pode ser
vinculada a um ou mais locais de oferta.
Em relação aos locais de oferta, quais deverão ser vinculados a Biblioteca?
a) Aqueles que efetivamente utilizem os seus serviços.
b) Aqueles previamente carregados no Cadastro e-MEC.
c) Não é necessário realizar o vínculo de locais de oferta na biblioteca.
d) Todos os locais de oferta, independentemente se é atendido por aquela
biblioteca.
2) Quando eu devo escolher a opção “Mantenedora” no campo: “Dados financeiros
referentes à:”?
a) Quando eu sei diferenciar os dados financeiros da IES e da Mantenedora.
b) Quando a mantenedora só tem uma IES
c) Quando eu não consigo diferenciar os dados financeiros da IES e da
mantenedora.
d) Quando eu sei os valores da Mantenedora. Mesmo se eu conseguir diferenciar
os dados da minha IES.
3) Minha biblioteca não funcionou durante o período letivo de 2019, o que devo fazer no
Censo?
a) Não atualizar a biblioteca.
b) Atualizar a biblioteca.
c) Excluir a biblioteca.
d) Atualizar a biblioteca, mas não vincular a nenhum local de oferta.

Módulo Curso
1) Foi aos 70 anos, depois de perder o companheiro de décadas, que a professora de
História, aposentada, Leny Ferreira de Menezes, percebeu que precisava encontrar
uma maneira de ocupar o tempo. A paixão pelos estudos sempre existiu, por isso
decidiu unir a ociosidade com o desejo de cursar uma outra graduação, o Direito.
Segundo o coordenador do curso, Alexandre Corrêa, que também é professor de
Leny, a aposentada chegou tímida e cheia de dúvidas nos primeiros dias, mas já
deixou claro que vai longe. “Ela ingressou no curso como portadora de diploma.
Chegou na primeira semana dizendo que iria ‘testar’ o ambiente universitário
novamente e que não sabia se iria ficar. Bem, parece que bastaram dois ou três dias
de aulas para a Leny resolver ficar”, conta o coordenador.
De professora a aluna, aposentada decide cursar Direito aos 70 anos e conquista toda a sala!
Disponível em: https://www.diariodoscampos.com.br/. Acesso em: 10 fev. 2020 (adaptado).

O texto acima representa uma realidade aplicada para diversos estudantes
brasileiros. Qual tipo de vaga ocupará o aluno que ingressa em um curso na situação
explicitada no texto?
a) Vaga nova.
b) Não ocupa vaga.
c) Vaga remanescente.
d) Vaga de programas especiais
2) Qual das vagas abaixo devem ser computadas no total de “Vagas novas oferecidas”?
a) Vagas autorizadas oferecidas + Vagas Prouni oferecidas + Vagas Fies
oferecidas.
b) Vagas autorizadas oferecidas + Vagas Prouni (todas) + Vagas Fies (todas)
c) Vagas autorizadas (todas) + Vagas Prouni (todas) + Vagas Fies (todas).
d) Vagas autorizadas (todas).
3) O curso de Bacharelado em Contabilidade de uma IES ofereceu, até 2018, 100 vagas
novas no turno noturno e 100 vagas novas no matutino. No entanto, em 2019, a IES
ofereceu as 200 vagas novas no turno noturno, não tendo mais oferta no matutino,
pois a procura por este turno caiu muito nos últimos anos. Já o turno noturno, em
2019, houve 320 candidatos inscritos para concorrer às vagas novas.
Ademais, este curso não oferece vagas de programas especiais e não houve oferta
de vagas remanescentes em nenhum dos turnos.
Como deve ser o preenchimento do quadro de vagas para esse curso no Censo de
2019?
a) Marcar apenas o turno noturno, preencher o campo “Vagas novas oferecidas”
com “200”, preencher o número de candidatos inscritos para vagas novas com
“320” e preencher os demais campos com zero.
b) Marcar tanto o turno noturno como o matutino. No turno noturno, preencher o
campo “Vagas novas oferecidas” com “200”, preencher o número de
candidatos inscritos para vagas novas com “320” e preencher os demais
campos com zero. No turno matutino, preencher todos os campos com zero.
c) Marcar tanto o turno noturno como o matutino. No turno noturno, preencher o
campo “Vagas novas oferecidas” com “100”, preencher o número de
candidatos inscritos para vagas novas com “320” e preencher os demais
campos com 0. No turno matutino, preencher o campo “Vagas novas
oferecidas” com “100” e preencher os demais campos com 0.
d) O quadro de vagas não deve ser preenchido, pois o campo “Curso teve aluno
vinculado em 2019?” deve ser preenchido com a opção “Não”.
4) O curso de História Bacharelado de minha IES não teve aluno vinculado em 2019,
pois este curso está extinto. No entanto, quando entro no sistema, no módulo curso,
a opção “curso extinto” não aparece no campo “Motivo do curso sem aluno vinculado
em 2019”.
Isso está acontecendo porque…
a) o curso está marcado como “em atividade” no e-MEC.
b) o curso está marcado como “em atividade” ou “em extinção” no e-MEC.
c) o curso começou a ser ofertado em 2019..

d) no Censo de 2018, o curso possuía alunos com situação de “Cursando” ou
“Matrícula Trancada”.
5) O curso de Bacharelado em Administração de uma IES possuía dois códigos de curso.
Um para o turno noturno, com o código 9, e outro para o turno vespertino, com o
código 8. Os dois códigos estavam em funcionamento até 2018, ou seja, todos os
alunos e docentes vinculados ao curso de administração no turno noturno estavam
vinculados ao código 9 e àqueles vinculados ao curso no turno vespertino estavam
vinculados ao código 8.
No ano de 2019, a Seres decidiu por abolir o código 8, tornando o código 9 o único
para o curso de Administração, independente do turno, pois verificou-se que os dois
códigos se tratavam do mesmo curso.
Diante do exposto, ao preencher o curso de código 8 no Censo de 2019, qual das
opções abaixo deve ser selecionada no campo “Motivo do curso sem aluno vinculado
em 2019”?
a) Curso representado por outro código de curso.
b) Curso novo.
c) Curso extinto.
d) Curso ativo sem demanda.

Módulo Docente
1) Preenchi os dados do docente, porém o botão “Vincular curso” não apareceu. Porque
isso está acontecendo?
a) Nenhum curso está atualizado na IES.
b) Há cursos atualizados, mas nenhum está com o campo “Curso teve aluno
vinculado em 2019?” preenchido com “Sim”.
c) Nenhuma das opções de atuação do docente voltadas a ensino foi selecionada
(ensino em curso sequencial de formação específica; ensino em curso de
graduação presencial; ou ensino em curso de graduação a distância).
d) Em todas as situações anteriores, não é possível vincular docente a curso.

2) O adoecimento vem afetando cada vez mais os professores em seus locais de
trabalho. Das doenças laborais clássicas – provocadas por atividades insalubres –
aos transtornos mentais e comportamentais, os docentes têm sofrido, mental e
fisicamente, pela precarização de suas condições de trabalho. Dentre esses
transtornos, a depressão é o carro-chefe, ilustrando um cenário, para os professores,
que não se afasta daquele mais amplo observado no conjunto da classe trabalhadora.
Dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mostram que a depressão foi
responsável por 61.044 dos pedidos de afastamento do trabalho no ano de 2013 em
nosso país.
Disponível em: http://portal.andes.org.br. Acesso em: 14 fev. 2019 (adaptado).

De que forma o docente que atuou em uma IES durante todo o primeiro semestre e
no segundo semestre teve que ser afastado pelos motivos abordados no texto, deverá
ser informado no Censo?
a)
b)
c)
d)

Afastado para tratamento de saúde.
Afastado para licença capacitação.
Afastado por motivos pessoais.
Em exercício.

3) Um docente foi contrato em janeiro de 2019 com regime de trabalho de “horista”.
Permaneceu com essa contratação por dois meses. Em março, o contrato dele passou
a ser de “tempo parcial”, no qual ficou contratado por 6 meses. Em setembro, o regime
de trabalho do docente mudou para “tempo integral com dedicação exclusiva”. Esse
docente continuou contratado pela IES até o final de novembro quando foi demitido.
Tendo em vista o cenário acima, qual o regime de trabalho do docente deve ser
declarado no Censo?
a) Horista.
b) Tempo parcial.
c) Tempo integral com dedicação exclusiva.
d) O docente não deve ser informado, pois em dezembro já havia sido
desvinculado da IES.
4) Em relação ao preenchimento do campo sobre escolaridade do docente no Censo de
2019, julgue V para verdadeira e F para falsa as seguintes sentenças:
(I) Um docente que terminou o doutorado em 2019 e defendeu a tese em 2020, deve
ser informado com escolaridade “Doutorado”.
(II) O docente que for contratado como especialista, porém possui título de mestre
deve ser informado com escolaridade “Mestrado”.
(III) Um docente que fez o doutorado no exterior e que já solicitou o reconhecimento
do título junto ao MEC e está aguardando apenas os trâmites burocráticos para que
seu título seja reconhecido deve ser informado com escolaridade “Doutorado”.
a) F - V - F.
b) F - F - F.
c) V - V - F.
d) V - V - V.

Módulo Aluno

1) No preenchimento do Censo 2018, a IES errou e colocou um aluno como cursando,
quando na realidade, o aluno havia desistido do curso. Neste caso, como o aluno vai
ser carregado automaticamente para o Censo 2019, qual a forma adequada para
informar esse aluno no Censo 2019?
a) Informar o aluno como desvinculado do curso em 2019.
b) Utilizar a opção "Justificar aluno Censo anterior" para informar o erro
cometido anteriormente.

c) Pedir a exclusão da validação de vínculo do aluno para que ele não
precise ser informado no Censo 2019.
d) Excluir aluno (botão lixeira

).

2) Um determinado aluno ingressou em Matemática no ano de 2018. Ele foi informado
como "Cursando" no Censo 2018 e, portanto foi carregado para o Censo 2019. No ano
de 2019, o aluno se transferiu para Física e em seguida para o curso de Engenharia
Civil. Como esse aluno deve ser informado no Censo 2019?
a) Matemática (transferido), Física (transferido) e Engenharia Civil
(cursando).
b) Matemática (transferido), Engenharia Civil (cursando).
c) Engenharia Civil (cursando).
d) Física (transferido), Engenharia Civil (cursando).
3) Um aluno ingressou no curso de Enfermagem no 1º semestre de 2019. No entanto, ele
desistiu do curso no 2º semestre do mesmo ano. Como esse aluno deve ser informado
no Censo 2019?
a) Enfermagem (cursando), Enfermagem (desvinculado).
b) Enfermagem (desvinculado).
c) Enfermagem (cursando).
d) Não informar o aluno no Censo 2019.
4) Responda Verdadeiro ou Falso para as perguntas a seguir:
● É permitido informar alunos sem CPF no Censo.
●

A IES oferece uma bolsa de 10% para seus alunos. No Censo, esse
desconto deve ser informado como financiamento não reembolsável do
tipo “Programa de financiamento da IES”.

●

Para um aluno ser marcado como formado no Censo 2019 é
necessário que o aluno tenha colado grau.

●

Para o Censo 2019, a carga horária integralizada do aluno deve ser
preenchida apenas com as disciplinas realizadas durante o ano de
2019.

a)
b)
c)
d)

V-F-F-V
F-V-F-F
V-F-F-F
F-V-V-V

5) Quais são as formas de ingresso/seleção que podem ser selecionadas
simultaneamente para um mesmo aluno?
a) Vestibular/ENEM/Seleção simplificada
b) Vestibular/ENEM/Avaliação seriada
c) Vestibular/ENEM/Seleção simplificada/Avaliação seriada

d) Vestibular/ENEM

6) Quais das opções abaixo indica todas as formas de ingresso/seleção que ocupam
vagas novas?
a) Vestibular/ENEM/Avaliação seriada
b) Seleção para vagas remanescentes/Vestibular/Transferência ExOfficio
c) Vestibular/ENEM
d) Vestibular/ENEM/Avaliação seriada/Seleção simplificada
7)

O Manual de preenchimento do Censo da Educação Superior do ano de 2019, em seu
módulo Aluno, indica como “Decisão Judicial” a forma de ingresso na qual, após
decisão judicial, o aluno é vinculado à IES. Exemplo: aluno que não havia concluído o
Ensino Médio à época da matrícula.
Que tipo de vaga é ocupada quando um aluno é informado com a forma de
ingresso/seleção indicada no texto?
a) Vaga nova.
b) Não ocupa vaga.
c) Vaga remanescente.
d) Vaga de programas especiais.

8) Um aluno de uma IES privada, em Minas Gerais, recebe um financiamento em que o
governo de Minas paga a IES pelos seus estudos. O aluno deve após sua graduação,
pagar ao Estado. Em qual categoria de financiamento estudantil essa informação deve
ser preenchida?
a) reembolsável - governo estadual
b) não reembolsável - governo estadual
c) reembolsável - governo federal
d) não reembolsável - governo federal
9)

João é aluno de uma IES privada e está vinculado ao curso de Direito. Com a intenção
de obter acesso ao financiamento no seu curso, João realizou o Enem, tendo em vista
que a participação em tal exame é um dos pré-requisitos de seleção do PROUNI e do
FIES. Na hipótese de que João tenha tido sucesso em obter o financiamento do
PROUNI, responda verdadeiro ou falso às perguntas a seguir:
● João deve ter sua data de ingresso modificada, uma vez que fez novo
processo seletivo.
● João deve ter a forma de ingresso/seleção alterada, já que fez o ENEM
para obter o financiamento.
● João deve ter a informação de financiamento alterada, para adicionar
o PROUNI.
a)
b)
c)
d)

F-F-F
V-F-V
F-V-F
F-F-V

Módulo Migração
1) O módulo migração é de preenchimento obrigatório.
a) Verdadeiro
b) Falso
2) "Exportar dados" serve para enviar arquivos ao INEP.
a) Verdadeiro
b) Falso
3) O status "Importado Parcialmente" indica que alguns alunos foram migrados com
sucesso.
a) Verdadeiro
b) Falso
4) Executar limpeza é um passo necessário para o preenchimento do módulo docente.
a) Verdadeiro
b) Falso
5) O separador de campos nos arquivos de migração é o ponto e vírgula.
a) Verdadeiro
b) Falso
6) Qual extensão deve ser usada para enviar os arquivos de migração?
a) .txt
b) .csv
c) .zip
d) .xls
7) É possível executar limpeza de quais módulos?
a) Aluno, docente, curso e justificativa de anos anteriores.
b) Aluno, curso e docente.
c) Aluno e docente.
d) Aluno e curso.
8) Qual o código de cabeçalho para um arquivo de docente?
a) 20
b) 30
c) 40
d) 50
9) Um aluno pode possuir várias linhas com o código __ e apenas uma com o código
__.
a) 42 e 41.
b) 41 e 42.
c) 31 e 32.

d) 32 e 31.
Módulo Fechamento

1) No dia 23/04/20, véspera da data final da coleta do Censo, Ana Maria, Auxiliar
Institucional da Faculdade Brasília, após diversas tentativas não consegue realizar o
fechamento geral de sua IES. Neste caso, qual a solução para a situação relatada?
a) Ana Maria deverá solicitar o fechamento a equipe do Inep.
b) O PI deve atribuir ao Perfil de Ana Maria a ação: IES - Consultar dados
cadastrais e-MEC.
c) O PI deve atribuir ao Perfil de Ana Maria as seguintes ações: IES –
Fechar/Retificar o módulo; Curso – Fechar/Retificar o módulo; Docente Fechar/Retificar o Censo; Aluno - Fechar/Retificar o Censo.
d) Ana Maria deverá pedir ao PI de sua IES que realize o fechamento.

2) Após Verificar Consistências, um PI corrigiu todos os erros encontrados, realizou a
verificação de consistências novamente e o sistema ainda gerou relatórios. Contudo,
após analisá-los, o PI verificou que não se tratavam de erros. Nessa situação, qual
deve ser o próximo passo do PI?
a) Fechar os módulos (IES, Curso, Docente, Aluno) e Fechar o Censo.
b) Verificar erros e fechar os módulos.
c) Explicar, no formulário do Google Docs, o motivo dos relatórios gerados não
se tratarem de erros.
d) Fechar os módulos, gerar o relatório Série Histórica e fechar o Censo.

3) No período de verificação de consistências, ao se encontrar um erro, o Censo deve
ser reaberto para realizar as correções.
a) Verdadeiro.
b) Falso.
4) Supondo que durante a etapa de Verificação da Consistência o relatório de número
11 (R11) tenha sido gerado. O Guia das Consistências, além de descrever que esse
relatório sinaliza cursos com a quantidade de vagas novas menor do que a quantidade
de ingressantes para essas vagas, mostra também seus possíveis erros. Assumindo
que, para esse exemplo, o erro esteja na relação entre Vagas Autorizadas e Vagas
Destinadas ao Prouni, qual seria a forma correta de informar essas vagas?
a) Não informar as vagas destinadas ao Prouni.
b) Somar a quantidade de Vagas Autorizadas com as Vagas do Prouni e informar
no campo Vagas Novas Oferecidas.
c) Informar as Vagas do Prouni no campo Vagas Oferecidas de Programas
Especiais.

5) Durante a etapa de verificação das consistências, caso o arquivo zip demore a gerar,
clicar novamente no botão “Verificar Consistência” pode atrasar o processo.
a) Verdadeiro.

b) Falso
Módulo Relatório
1) Qual relatório é possível comparar dados informados no Censo atual com dados dos
dois últimos Censos, facilitando a identificação de possíveis erros e que deve ser
utilizado antes de fechar o Censo?
a) Consolidado da IES.
b) Detalhado por Aluno.
c) Alunos de Anos anteriores.
d) Série História da IES
2) Para um bom preenchimento do Censo, o Módulo Relatório é opcional e dispensável,
da mesma maneira que o módulo Migração.
a) Verdadeiro.
b) Falso

