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PREFEITURA DE MAÇAMBARÁ-RS 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:  

Nº DA INSCRIÇÃO: _______________________________ 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAR A PROVA. 

Horário da Prova: 13h30min às 17h 

Tempo mínimo que deve permanecer na sala: 2h 

A prova deverá ser realizada com caneta de tinta preta ou azul, transparente.  

 

1-De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL,1990), o que é ser 

criança? 

Criança é a pessoa com até 12 anos de idade incompletos. Sendo considerado assim 

um ser em constante desenvolvimento, que perpassa ao longo da infância por 

transformações sociais, culturais, econômicas, etc.. 

 

2- Disserte sobre: o que são os Territórios?  

O território para as políticas públicas vai além do espaço de delimitação de fronteiras, 

ou mesmo, de definição do público e privado, torna-se espaços de diferentes arranjos 

e configuração e desconstrução de vínculos cotidianos, de disputas, contradições e 

conflitos, de expectativas e de sonhos, que revelam os significados atribuídos pelos 

diferentes sujeitos. 
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3- Como podemos compreender o BRINCAR? 

Podemos compreender o brincar como a capacidade do ser humano de 

transformar uma coisa em outra, de dar significados diferentes a um determinado 

objeto ou açã  o. 

4- A maturação infantil ocorre através de três grandes áreas do desenvolvimento.  

Fale de cada uma delas? 

Motora= É responsável pelos movimentos tantos involuntários, quantos os 

movimentos integrados.  

Cognitiva= É responsável pela construção do conhecimento, refere-se a aprendizagem. 

Emocional= É parte responsável pelos sentimentos. 

5. Primeira Infância Melhor-PIM, é uma Política Intersetorial de promoção do 

desenvolvimento integral na primeira infância, que apresenta três eixos importantes. 

Cite-os, dissertando cada um deles. 

I- A vigilância e a promoção do desenvolvimento integral da primeira infância 

considerando as dimensões físicas, intelectuais, sociais, emocionais e de linguagem. 

II- Fortalecimento da interação parental positiva, as competências, o vínculo e o 

protagonismo familiar. 

III- A articulação em rede ( saúde, proteção social básica e educação) 
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6- Na gestação deve-se fazer muitos exames. Diga a importância dos principais: 

HEMOGRAMA: serve para verificar se há anemia 

TIPO SANGUÍNEO e RH: Importante quando o fator Rh dos pais é diferente, quando a 

mãe é negativo e o pai positivo. 

GLICEMIA DE JEJUM: solicitado para diagnosticar e acompanhar o tratamento da 

diabetes gestacional. 

VDRL: Verifica se há sífilis, doença sexualmente transmissível, que se não tratada, 

pode levar a má formação do bebê ou aborto espontâneo. 

HIV: Identifica se há presença do vírus HIV que provoca a AIDS. Se a mãe for 

devidamente tratadas chances do bebê se contaminar são baixas. 

TOXOPLASMOSE:  Verifica se a mãe já teve contato como o protozoário que pode 

causar má formação ao bebê. 

EXAME DE URINA:  Fornece informações sobre as doenças como infecções urinárias. 

ULTRASSOM: É um exame de imagem para acompanhamento da gestante e do bebê. 

Calcula o te se tempo de gestação e define se o bebê esta situado no útero. Com este 

aparelho é possível identificar má formações e anomalias no feto. 

 

                                                BOA PROVA!! 

 

 


