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Cód. 42 – Lactarista 
 
 
 

1. O termo grifado está usado em seu sentido figurado em: 
 

A) A atendente estava atenta ao pedido dos pais da criança. 
B) Estudar não é importante para a formação das crianças. 
C) A lactarista estava voando enquanto preparava a alimentação do bebê na cozinha da escola. 
D) Um bebê necessita de cuidados especiais e contínuos. 
 

2. Considere o termo grifado: “As mães estavam emocionadas com a homenagem de final de ano”. O verbo grifado está 
conjugado: 

 
A) pretérito mais que perfeito do indicativo.  
B) pretérito imperfeito do indicativo.  
C) pretérito imperfeito do subjuntivo. 
D) futuro do pretérito do indicativo. 
 

3. Considere o trecho grifado: “Os pais, alunos, professores, visitantes e funcionários comemoraram o final de ano na 
escola”. O uso da vírgula se justifica por tratar-se: 

 
A) de enumeração. 
B) do isolamento de termos repetidos. 
C) expressões explicativas. 
D) para explicar um termo. 
 

4. As palavras estão acentuadas corretamente, segundo com a norma padrão, em: 
 

A) bárca, prázo, espórte, láranja, pésca. 
B) ferías, colégio, láranja, consciência, dúvida. 
C) nenê, consciência, colégio, férias, dúvida.  
D) pésca, nenê, bárca, prázo, fósforo. 
 

5. No trecho, considere o termo grifado: “A peça de teatro que será encenada na escola infantil é inédita”. O antônimo 
do termo grifado é: 

 
A) especial. 
B) nova. 
C) comum. 
D) velha. 
 

6. Considere a frase: “Havia uma fratura no casco do refrigerante”. A expressão grifada empregada pode ser 
substituída, sem alteração do sentido da frase, em: 

 
A) mancha. 
B) torção. 
C) machucado. 
D) rachadura. 
 

7. A concordância está corretamente empregada em: 
 

A) Lindo, os enfeites de natal reluziam à noite. 
B) É necessário a mudança de perspectiva no próximo ano. 
C) Triste, todos aguardavam o resultado do jogo. 
D) Esperançosos, a cozinheira e o porteiro aguardavam a melhora do tempo. 
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8. As palavras estão corretamente grafadas, segundo a norma padrão da Língua Portuguesa, em: 
 

A) excesso, pressão, expressão, causa. 
B) exceço, pressão, expreção, causa. 
C) excesso, preção, expreção, cauza. 
D) exceço, preção, expressão, cauza. 
 

9. A concordância verbal está corretamente empregada em: 
 

A) Existe dois pais aguardando a chuva passar. 
B) Há dois pais esperando instruções alimentares. 
C) Fazem dois anos que o aluno deixou a escola. 
D) Os pais faz falta para a correta educação das crianças. 
 

10. Considere a frase: “O melhor de todos os alunos é uma criança bastante sorridente”. A expressão grifada caracteriza-
se como: 

 

A) substantivo. 
B) adjetivo. 
C) pronome. 
D) verbo. 
 

11. Você e seu colega de trabalho compraram um carro para não terem mais que pegar ônibus para trabalhar. Você deu 
a entrada de 4350 reais e ele pagou as 13 prestações de 350 reais. Agora resolveram vender o veículo para comprar 
um mais novo. Venderam por 9000 reais. 
 

A) Venderam pelo mesmo valor que compraram. 
B) Tiveram um lucro de 100 reais. 
C) Tiveram um prejuízo de 150 reais. 
D) Tiveram um lucro de 200 reais. 

 

12. Você e seu colega vão comprar um outro veículo que está com  50151 quilômetros rodados e tem exatos 6 anos de 
uso.Considerando o ano com 365 dias, esse veículo rodou, em média: 
 

A) 229 km/dia. 
B) 22.900 m/dia. 
C) 26.962 m/dia. 
D) 269,62 km/dia. 

 

13. Num concurso para lactarista se inscreveram 1.800 candidatos. A abstenção foi de 0,1 dos inscritos e 
1/3 dos 

candidatos que fizeram a prova foram reprovados. Foram aprovados: 
 

A) 1.180 candidatos. 
B) 1.280 candidatos. 
C) 980 candidatos. 
D) 1.080 candidatos. 

 

14. Pensando em construir a casa própria uma lactarista comprou um terreno que mede 9 metros de frente por 18 metros 
de fundos. Pagou 56 reais o m

2
 em 14 prestações iguais de: 

 

A) 648 reais. 
B) 639 reais. 
C) 647 reais. 
D) 638 reais. 

 

15. Um terreno quadrangular com 60 metros de perímetro (soma dos seus lados) e um terreno retangular têm a mesma 
área. Um dos lados ( comprimento) desse terreno retangular, mede 18,75 m e o outro lado ( largura ) desse terreno 
mede: 
 
A) 12 m. 
B) 13 m. 
C) 11 m. 
D) 14 m. 

 

16. Uma lactarista aproveitou as duas horas de folga do almoço para cortar o cabelo e fazer uma visita a uma amiga que 
teve nenê. Gastou 0,65 de hora no cabeleireiro e 0,85 de hora na visita. Sobraram ainda ______ minutos usados 
para a sua locomoção. 
 

A) 20 
B) 50 
C) 30 
D) 40 
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17. Para terminar o expediente da lactarista faltam 
2/8 de hora. Se seu expediente termina às 17 horas, seu relógio, 

nesse momento, está marcando: 
 

A) 16 horas e 55 minutos. 
B) 16 horas e 45 minutos. 
C) 16 horas e 35 minutos. 
D) 16 horas e 25 minutos. 

 

18. Uma lactarista comprou uma viagem para o nordeste do Brasil e não vê a hora de embarcar. Para isso está contando 
os segundos. Faltam 45 dias para realizar seu desejo, o que significa que terá que esperar: 
 

A) 64.800 segundos. 
B) 3.456.000 segundos. 
C) 3.648.000 segundos. 
D) 3.888.000 segundos. 
 

19. Para comemorar o fim do ano uma lactarista foi com mais seis colegas a um restaurante e gastaram 184 reais. A 
refeição salgada custou o triplo do valor de uma taça de sorvete. Apenas duas pessoas pediram sorvete e, portanto 
deverão, na partilha, pagar ______ reais . 
 
A) 9 
B) 37 
C) 22 
D) 32 

 

20. Você ganhou um livro de um amigo secreto no final do ano. Leu no 1º dia 
1/3 de suas páginas, no 2º dia leu

 3/8 de 
suas páginas e no 3º dia as 84 páginas restantes. Esse livro tinha: 
 
A) 288 páginas. 
B) 298 páginas. 
C) 268 páginas. 
D) 278 páginas. 
 

21. O sistema imunológico dos bebês ainda não está desenvolvido e o uso de chupetas e mamadeiras mal higienizadas 
pode provocar doenças como as citadas abaixo, menos: 

 
A) Sapinho. 
B) Diarreias. 
C) Infecções no aparelho digestivo. 
D) Pneumonia. 

 

22. São cuidados que favorecem os bebês para que tenham uma vida saudável e desenvolvam adequadamente seu 
sistema imunológico. 
 
1 - Antes do primeiro uso de qualquer tipo de bico artificial devemos fervê-lo em fogão convencional por, no mínimo, 

cinco minutos, ou em micro-ondas.  
2 - A mamadeira ou chupeta deve ser colocada em um recipiente onde fique coberta completamente pela água. 
3 - Depois de o bebê fazer uso, os bicos devem ser limpos com sabão neutro e água corrente com escovas próprias 

para a higienização de mamadeiras, disponíveis em lojas especializadas.  
 

Estão corretas as afirmativas: 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1 e 3, apenas. 
 

23. É correto afirmar que: 
 

1 - a troca dos bicos artificiais deve acontecer semanalmente, pois existem dobras que acomodam germes e 
bactérias e podem ser difíceis de serem limpas. 

2 - a limpeza se destina à remoção de resíduos.  
3 - a esterilização refere-se à eliminação de bactérias e germes. 
 

Atendem ao enunciado as afirmações: 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
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24. Analise as recomendações sobre procedimentos da lactarista e assinale a que está incorreta. 
 

A) Em mamadeiras preparadas com produtos concentrados e em pó você deve adicionar água em maior 
quantidade do que consta das instruções, para maior rendimento.    

B) Evite usar água quente de torneira, pois o chumbo do encanamento tem mais chance de contaminar a água.  
C) O furo do bico deve ser grande o suficiente para o leite passar a uma média adequada pois se o fluxo de leite for 

lento, o bebê pode acabar engolindo mais ar e se o fluxo for muito rápido, ele pode se afogar.  
D) Antes de dar a mamadeira ao bebê verifique se a mamadeira, o bico e o preparado estão na temperatura correta. 

 
25. Recomenda-se que após cada processo de esterilização, as mamadeiras devem: 

 
1 - permanecer na panela de fervura até serem usadas. 
2 - ser retiradas da água e secadas. 
3 - ser guardadas em recipientes de plástico com tampa, reservados para essa finalidade. 

 
Estão corretas as afirmações: 

 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 3, apenas. 
 

26. É necessário limpar todos os equipamentos de cozinha regularmente. Esse procedimento além de prevenir o 
crescimento de bolores, reduzir o risco de contaminação cruzada deve ser cuidadosamente executado para  evitar 
acidentes. É incorreto afirmar que atende a todos esses requisitos:  

 
A) Remover regularmente qualquer detrito de alimentos de equipamentos como: liquidificadores, torradeiras e 

máquinas de lavar louça, dentre outros. 
B) Limpar a parte externa de equipamentos, incluindo vedações de porta. 
C) Prestar atenção particular à desinfecção de partes que são frequentemente tocadas com as mãos tais como 

alças e controles. 
D) Realizar a limpeza dos equipamentos elétricos enquanto eles estão em funcionamento.  

 
27. Qualquer equipamento ou utensílio usados por bebês como mamadeiras e bicos, mordedores e chupetas, assim 

como itens que são utilizados para coletar ou armazenar leite materno, devem ser muito bem limpos e 
descontaminados entre os usos a fim de proteger o bebê contra infecções. São procedimentos para limpeza de 
mamadeiras e outros equipamentos. 

 
1 - Garanta que a escova de lavagem esteja limpa e não contenha nenhum detrito. Se não estiver limpa, lave-a com 

água e sabão e coloque-a no esterilizador. 
2 - Separe mamadeiras e outros equipamentos, de forma que a tampa, bico e frasco estejam separados e fáceis de 

limpar. 
3 - Com uma escova para limpeza e água quente e sabão, limpe muito bem as mamadeiras e outros itens 

removendo qualquer traço de leite, passando água através dos bicos. 
4 - Enxágue todos os itens em água corrente, incluindo a escova de lavagem. 
 
São afirmações corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4. 

 
28. Lavagem simples das mãos é uma das maneiras mais efetivas de interromper a disseminação de germes e reduzir o 

risco de infecções. Há situações onde a lavagem de mãos é especialmente exigida para quem trabalha com 
alimentação de bebês, antes ou após a realização da tarefa. É incorreto afirmar que há necessidade da lactarista 
lavar as mãos: 

 
A) após manipular alimentos crus de alto risco (por exemplo, carne de frango).  
B) após remover itens de um esterilizador.  
C) após contato com sangue ou fluidos do corpo (por exemplo, fezes, vômito, secreções nasais, saliva).  
D) após tocar uma área contaminada (por exemplo, lata de lixo, panos de limpeza).   
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29. Constituem recomendações de procedimentos preventivos contra o risco de contaminação que devem ser adotados 
por quem trabalha na cozinha de uma creche: 

 
 Desinfete regularmente qualquer área que seja frequentemente tocada com as mãos, tais como a porta da 

geladeira, puxadores, torneiras e maçanetas de portas. 
 Use um recipiente de lixo com tampa, afastado da área de manipulação, o qual deve ser lavado e desinfetado 

regularmente. 
 Remova detritos de alimentos das mesas e cadeirões de bebês, e desinfete antes das refeições. 
 Troque toalhas de mão diariamente. 
 Não use toalhas de mesa para enxugar suas mãos. 
 
Atendem ao enunciado: 

 
A) apenas quatro afirmações. 
B) apenas três afirmações. 
C) todas as afirmações. 
D) apenas duas afirmações. 

 
30. Identifique as afirmações como (V) verdadeiras ou (F) falsas sobre a limpeza e conservação do ambiente de 

manipulação de alimentos. 
 

(  ) Garanta que todas as superfícies de preparação de alimentos estejam higienicamente limpas antes do uso e 
descontamine-as após contato com alimentos crus.  

(  ) Descontamine pequenos itens, tais como louças, panelas e tábuas de corte, esfregando-as sob água quente e 
detergente e as enxaguando muito bem sob água limpa.  

(  ) Itens maiores (por exemplo, superfícies de trabalho, mesas), que não podem ser enxaguadas apropriadamente, 
devem ser descontaminados utilizando um limpador higiênico ou um desinfetante.  

 
A sequência correta é: 
 
A) V – F – V. 
B) V – V – V. 
C) F – V – F. 
D) V – V – F. 

 
31. Há sempre riscos ao trabalhar com equipamentos na cozinha. Pode ser causa de acidentes o procedimento de: 

 
 
 
 
 
 
 

A) Cortador manual de legumes: Operar o equipamento com calma ficando atento para não prensar os dedos. 
B) Facas: Não colocá-las dentro de cubas com água e sabão. 
C) Fogões: verificar constantemente se há vazamento de gás. 
D) Liquidificador: Ligar o equipamento antes de colocar o alimento no copo. 

 
32. Analise as orientações sobre preparação de mamadeiras. 

   
1 - Ao preparar leite em pó, sempre coloque água fervida resfriada na mamadeira antes de adicionar  o pó. 
2 - Armazene leite materno e leite preparado em pó no refrigerador, que poderão ser usados por uma semana. 
3 - Você pode aquecer mamadeiras preparadas à temperatura ambiente utilizando uma caneca ou panelinha com 

água quente ou um aquecedor de mamadeira.  
 
São orientações corretas: 
 
A) 1 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1 e  2, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
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As questões a seguir são referentes às orientações dos órgãos responsáveis pela alimentação escolar do município de 
Santo André. 

 
33. As mamadeiras deverão ser preparadas de acordo com a idade: 

 
1 - Nestogeno 1: de 1 a 6 meses. 
2 - Nestogeno 2: de 7 meses a 11 meses. 
3 - Nan Soy: para crianças que tem intolerância a lactose. 

 
São afirmações corretas: 

 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
 

34. A partir de 8 meses de idade a criança já pode receber os seguintes alimentos amassados, desfiados ou picados, 
exceto:  
 
A) arroz.  
B) feijão.  
C) ovo frito. 
D) cozidos de carne com legumes/ verdura. 

 
35. É (V) verdadeiro ou (F) falso afirmar sobre os procedimentos e disponibilidades de produtos alimentícios no berçário. 

 
(  ) São cereais dispostos a uso: aveia, amido de milho (maisena), farinha de arroz. 
(  ) O achocolatado pode ser oferecido a partir de 12 meses (1 ano de idade). 
(  ) deve-se oferecer água filtrada ou fervida entre as refeições. 
(  ) não liquidificar as sopas; amassar os legumes com garfo ou na peneira. 
 

 A sequência correta é: 
 

A) V – V – V – F. 
B) V – V – V – V. 
C) V – V – F – F. 
D) F – V – V – V. 

 
36. São dois alimentos que não são permitidos servir no lactário: 

 
A) hambúrguer e farinha de arroz.  
B) bolacha  e mamão. 
C) batata frita e papa de macarrão 
D) bife a rolê e salsicha.  
 

37. É permitido servir no lactário: 
 
A) café com leite. 
B) chá. 
C) leite com farinha láctea. 
D) café. 
 

38. A partir de 2 anos a criança já pode consumir: 
 
 arroz / feijão.  
 carne moída refogada c/ legumes.  
 risoto de frango.  
 peixe ao forno c/ batata, c/ cebola, tomate, pimentão, tomate e salsão.  
 picado c/ abóbora e cará.  
 macarrão com carne moída. 
 
Estão corretos: 

 
A) todos os itens. 
B) apenas cinco itens. 
C) apenas quatro itens. 
D) apenas três itens. 
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39. O Equipamento de Proteção Individual (EPI) para a o trabalho no lactário consta de: 
 

 jaleco. 
 avental impermeável. 
 gorro. 
 calçado fechado. 
 luvas termo- protetoras. 
 máscara. 

 
Dos itens citados estão corretos: 
 
A) apenas cinco. 
B) todos. 
C) apenas quatro. 
D) apenas três. 
 

40. Analise os procedimentos numa unidade destinada à limpeza, esterilização, preparo e guarda de mamadeiras e 
fórmulas lácteas e identifique o incorreto. 
 
A) Os funcionários apresentam cabelos presos, mãos e unhas limpas, sem esmalte e não usam adornos. 
B) É utilizada água filtrada ou fervida para o preparo de substâncias lácteas. 
C) Os utensílios sofrem apenas lavagem. 
D) É realizada desinfecção das embalagens metálicas antes de abri-las. 

 
 
 
 

 
 
 

 




