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PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infra relacionados, concorrentes ao 

cargo, AGENTE DE ENDEMIAS que insurgem contra a publicação do Resultado 

Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no CONCURSO 

PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, ESTADO DO 

CEARÁ, CONFORME EDITAL 001/2016. 

 
RECURSOS INTERPOSTOS À BANCA EXAMINADORA  

 
 

QUESTÕES 

RECORRIDAS 

01 

09 

18 

20 

38 

39 

40 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

 

 

QUESTÃO 01  

 
Não Procedem as alegações do recorrente. 
 

O texto apresenta novos casos de crimes cometidos pela internet e as novas penalidades 

que lhes vêm sendo aplicadas, como, por exemplo, a lei conhecida como Carolina 

Dieckmann, entre outros casos relatados ao longo da tessitura textual, inclusive como o 

uso de postagens em redes sociais como provas de crimes. A única opção que expõe 

este objetivo dentre as que se apresentam é a alternativa A: “Relatar os novos crimes 
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cometidos nas redes sociais e as novas penalidades a que se expõem aqueles que os 

cometem.” Ratifica-se, portanto, o gabarito oficial. 
 

 

INDEFERIDO 
 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 09 

 
Procedem as alegações do recorrente. 

 

Responde à questão a alternativa “B”. 

 

DEFERIDO 

 

 

 
 

QUESTÃO 18  

 
Não Procedem as alegações do recorrente. 

 

INDEFERIDO 

 

 
 

QUESTÃO 20  

 
Não Procedem as alegações do recorrente. 

 

INDEFERIDO 
 

 

 

QUESTÃO 38  

 
Não Procedem as alegações do recorrente. 
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Conservar tampadas caixas de água, poços e cisternas, TROCANDO 

MENSALMENTE A ÁGUA DE VASOS DE PLANTAS e impedindo o acúmulo de 

água em objetos, como pneus, latas, garrafas. 
 A vasilha que fica abaixo dos vasos de plantas não pode ter água parada. Deixar estas 

vasilhas sempre secas ou cobri-las com areia; 

http://revista.zapimoveis.com.br/saiba-que-cuidados-tomar-em-casa-para-prevenir-a-

dengue/ 
 

 

INDEFERIDO 
 

 

QUESTÃO 39  

 
Não Procedem as alegações do recorrente. 

 

A questão está-se referindo a: MORTALIDADE INFANTIL PRECOCE (OU 

NEONATAL) e a candidata argumenta a MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE, 

que são diferentes. 

A primeira citada na questão são os óbitos nas primeiras 4 semanas de vida ou 28 dias, a 

segunda, são os óbitos na primeira semana ou menor de 7 dias. 

no recurso apresentado, a candidata cita a mortalidade neonatal precoce, que são os 

óbitos nos primeiros 7 dias de vida. 

 

https://chasqueweb.ufrgs.br/~paul.fisher/apostilas/indicadores/indic_mort.htm 

 

  

_ Coeficiente de Mortalidade Infantil – CMI: 

Nº de óbitos de crianças menores de um ano de idade, no período x 1.000 (10³). 

Número de nascidos vivos, no período. 

_ Coeficiente de Mortalidade Infantil Precoce (ou Neonatal) - CMIP: 

N° de óbitos crianças nas primeiras quatro semanas de vida, no período x 1.000 (10³). 

Número de nascidos vivos, no período. 

_ Coeficiente de Mortalidade Neonatal Precoce: 

Número de óbitos de crianças na primeira semana de vida, no período x 1.000 (10³). 

Número de nascidos vivos, no período. 

_ Coeficiente de Mortalidade Neonatal Tardia: 

Número de óbitos de crianças, na 2ª, ª e 4ª semana de vida, no período x 1.000 (10³). 

Número de nascidos vivos, no período. 

Coeficiente de mortalidade neonatal (infantil precoce) 

Nº de óbitos com ≤ 28 dias de vida 

 
 x 1000 

https://chasqueweb.ufrgs.br/~paul.fisher/apostilas/indicadores/indic_mort.htm
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Nº de nascidos vivos 

Coeficiente de mortalidade neonatal precoce 

Nº de óbitos com ≤ 7 dias de vida 

 
Nº de nascidos vivos 

 x 1000 

Coeficiente de mortalidade neonatal tardia 

Nº de óbitos com > 7 dias e ≤ 28 dias de vida 

 
Nº de nascidos vivos 

 x 1000 

Coeficiente de mortalidade pós-neonatal 

Nº de óbitos com > 28 dias e ≤ um ano de vida 

 
Nº de nascidos vivos 

 x 1000 

 

 

 
 

INDEFERIDO 
 

 

QUESTÃO 40  

 
Não Procedem as alegações do recorrente. 

 

INDEFERIDO 

 

III 
 

 

DAS CONCLUSÕES 
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Diante do exposto, submetido o presente recurso a análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as 

decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo VIII do Edital 

001/2016 que rege este concurso. Fica reiterado que “A Banca Examinadora constitui-

se na última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela 

qual não caberão recursos adicionais”.  

 Publique-se, 

 

 

Fortaleza – CE 02 de Maio de 2016.  
 

   CONSULPAM 
 


