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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 
de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (13 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 50 (cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,0 (dois pontos) cada, devendo o candidato obter no 
mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão Respostas, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 
 

 
  

 
5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA, caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS. Evite 
deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 
 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 12/12/2017, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 06/01/2018 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 12, de 24/08/2017 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Auxiliar em Saúde – LACTARISTA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
01) Historicamente, a origem dos 
lactários no Brasil inicia-se em 1909, no 
Serviço de Puericultura Sistematizado da 
Policlínica das Crianças no Rio de 
Janeiro. Neste serviço, era possível 
encontrar uma estrutura modelar de 
cozinha dietética destinada ao preparo de 
alimentos infantis, como leite, sopas e 
mingaus, sob rigor higiênico. Diante do 
exposto e a partir da história da origem 
dos lactários, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Nos anos de 1934 - 1935, a 
alimentação da criança era tema de 
grande preocupação entre médicos dos 
serviços de puericultura e equipes de 
enfermagem, uma vez que o número de 
moléstias advindas da alimentação 
incorreta e sem um rigor higiênico 
sanitário aumentava, e o índice de 
mortalidade infantil era expressivo para 
crianças abaixo de um ano de idade. 
B) Inúmeros serviços dietéticos 
devidamente especializados e 
aparelhados para o preparo de alimentos 
infantis foram sendo implantados, com a 
ajuda de “enfermeiras dietistas”, que 
contribuíram no desenvolvimento das 
primeiras normas de preparo e higiene 
de alimentos e utensílios para 
fornecimento de uma alimentação 
infantil mais segura. 
C) A enfermeira dietista era responsável 
pela execução, distribuição e anotações 
dos alimentos, bem como a avaliação 
nutricional de cada criança, observando 
as alterações no estudo de saúde e 
nutrição das crianças, a fim de criar no 
meio hospitalar um ambiente seguro para 
o preparo da alimentação adequada e 
higiênica. 

D) Relatos de documentos da época e 
registros de atividades destes ambientes 
descrevem o desenvolvimento das 
estruturas originais de cozinha dietética 
para uma estrutura assim conhecida 
como “Lactário”, composta por duas 
salas: uma sala de aula para mães e outra 
sala para confecção, distribuição, 
esterilização das mamadeiras, recepção e 
armazenamento de materiais. 
 
 
02) Existem definições variadas sobre 
lactário, uma delas cita que lactário é 
área do Serviço de Alimentação 
destinada ao preparo e distribuição de 
fórmulas lácteas e complementares para 
os lactentes. Todas as definições abaixo 
estão corretas, EXCETO: 
 
A) Lactário nos Estabelecimentos de 
Saúde (EAS) é uma unidade com área 
restrita, destinada à limpeza, 
esterilização, preparo e guarda de 
mamadeiras, basicamente, de fórmulas 
lácteas.  
B) Lactários podem ser compartilhados 
com as áreas de Nutrição Enteral, entre 
eles a Sala de Preparo de Alimentos “in 
natura” onde há o cozimento e preparo 
de alimentos que podem ser usados por 
sondas para substituir ou complementar 
a alimentação oral em pacientes em 
regime hospitalar. 
C) Lactários não podem ser 
compartilhados com as áreas de Nutrição 
Enteral, entre eles a Sala de Preparo de 
Alimentos “in natura” onde há o 
cozimento e preparo de alimentos que 
podem ser usados por sondas para 
substituir ou complementar a 
alimentação oral em pacientes em 
regime hospitalar. 
D) Nos lactários também podem ser 
preparados alimentos de transição e 
alimentos à base de cereais para 
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lactentes e crianças de primeira infância, 
leite e leite modificado. 
 
 
03) Todo lactário deve possuir 
“Processos Operacionais Padronizados”. 
Sabendo os itens desse processo, 
considere verdadeiro (V) ou falso (F) 
para as seguintes afirmativas e assinale a 
alternativa que contém a sequência 
CORRETA. 
 
I - Normalmente é dividido em 
“Processos de higiene ambiental, 
equipamentos e utensílios”; “Limpeza 
organizacional”; “Limpeza terminal”; 
“Limpeza mecânica”.  
II - A higiene ambiental de 
equipamentos e utensílios é um conjunto 
de ações não preventivas que garantem 
um espaço favorável à saúde, 
minimizando a possibilidade de doenças. 
III - A limpeza organizacional é um tipo 
de limpeza mais completa, incluindo 
todas as superfícies horizontais e 
verticais, internas e externas, realizada 
em ambientes, equipamentos, utensílios 
e superfícies de contato com os 
alimentos. 
IV - A limpeza mecânica recomenda a 
temperatura para o processo de lavagem 
de equipamentos com as lavadoras de 
55°C a 65°C (cinquenta e cinco a 
sessenta e cinco graus Celsius), e de 
80°C a 90°C (oitenta a noventa graus 
Celsius) para enxágue. 
 
A) F-F-F-V. 
B) F-F-V-V. 
C) V-V-V-F. 
D) F-F-F-F. 
 
 
04) A higienização de mamadeiras em 
um lactário é de importância 
significativa e todo o lactarista precisa 
ficar atento. Sobre o início dessa prática 
devemos afirmar, EXCETO: 
 
 

A) O lactarista deve preparar uma 
solução de água em temperatura de 42°C 
(quarenta e dois graus Celsius) e 
detergente neutro em um recipiente ou 
pia de cuba funda, em seguida, emergir 
as partes das mamadeiras, por alguns 
minutos, até que as sujidades se 
desprendam da superfície das 
mamadeiras.  
B) O lactarista com auxílio de uma 
escova de lavar mamadeira deve retirar 
as sujidades das partes internas e 
externas da mesma. 
C) O lactarista deve enxaguar cada parte 
das mamadeiras e os bicos na pia com 
água corrente.  
D) O lactarista deve retirar as sujidades 
do bico da mamadeira com uma escova 
própria, não necessitando virar o bico da 
mesma ao avesso. 
 
 
05) Todo lactarista deve manter o asseio 
pessoal, sendo orientado quanto às 
normas de higiene. Sabendo dessas 
normas, considere verdadeiro (V) ou 
falso (F) para as seguintes afirmativas e 
assinale a alternativa que contém a 
sequência CORRETA. 
 
I - Ele necessita ter no mínimo dois 
banhos diários, cabelos presos e 
protegidos com touca, além de escovar 
os dentes após uma refeição. 
II - Ele necessita ter banho diário, 
cabelos presos sem necessidade de 
touca, além de escovar os dentes após 
todas as refeições. 
III - Se for homem necessita da barba 
ser feita diariamente e se for de ambos 
os sexos usar unhas curtas, limpas, sem 
base ou esmaltes. 
IV - Não é permitido uso de adornos, 
desodorantes perfumados e maquiagem. 
 
A) F-F-F-V. 
B) F-F-V-V. 
C) V-V-V-F. 
D) F-F-F-F. 
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06) Os primeiros anos de vida de uma 
criança, especialmente os dois primeiros, 
são caracterizados por crescimento 
acelerado e enormes aquisições no 
processo de desenvolvimento, incluindo 
habilidades para receber, mastigar e 
digerir outros alimentos, além do leite 
materno, e no autocontrole do processo 
de ingestão de alimentos, para atingir o 
padrão alimentar cultural do adulto. 
Diante dessa afirmação, é 
INCORRETO: 
 
A) A alimentação da criança nessa fase 
se for inadequada pode levar a prejuízos 
imediatos na sua saúde. 
B) A alimentação da criança nessa fase 
se for inadequada pode levar a prejuízos 
futuros na sua saúde. 
C) A alimentação da criança nessa fase 
se for inadequada não há 
comprometimento na sua saúde. 
D) A alimentação da criança nessa fase 
se for inadequada pode levar a sequelas 
na sua saúde. 
 
 
07) A II Pesquisa de Prevalência de 
Aleitamento Materno realizada nas 
capitais brasileiras e no Distrito Federal 
mostrou que o início do processo de 
desmame ocorre muito cedo – dentro das 
primeiras semanas ou meses de vida. 
Sobre essa afirmação, considere 
verdadeiro (V) ou falso (F) para as 
seguintes afirmativas e assinale a 
alternativa que contém a sequência 
CORRETA: 
 
I - É recomendado o aleitamento 
materno exclusivo (sem chás, água, 
sucos ou outros leites) até o sexto mês. 
II - Nessa pesquisa cerca de um quarto 
das crianças já consumia papa salgada e 
frutas entre 3 e 6 meses. 
III - É permitido o consumo de 
salgadinhos e bolachas após o sexto mês 
da criança. 
IV - Nessa pesquisa não foi observado o 
consumo de café entre as crianças. 

A) V-V-F-F. 
B) V-F-F-V. 
C) V-F-V-F. 
D) F-F-V-V. 
 
 
08) O leite materno é a melhor opção 
alimentar para o bebê se não existir 
contraindicações percebidas pelos 
médicos e/ou nutricionistas. Sobre o 
aleitamento materno, é INCORRETO 
afirmar: 
 
A) O leite dos primeiros dias pós-parto, 
chamado de colostro, é produzido em 
pequena quantidade e é o leite ideal nos 
primeiros dias de vida, inclusive para 
bebês prematuros, pelo seu alto teor de 
proteínas. 
B) O leite materno contém tudo o que o 
bebê necessita até o sexto mês de vida, 
inclusive água. Assim, a oferta de chás, 
sucos e água é desnecessária e pode 
prejudicar a sucção do bebê, fazendo 
com que ele mame menos leite materno, 
pois o volume desses líquidos irá 
substituí-lo.  
C) Em média a produção de leite é de 
dois litros por dia, assim é necessário 
que a mãe reponha em seu organismo a 
água utilizada no processo de lactação. É 
importante que a mãe tome mais água 
(filtrada e fervida) e evite a ingestão de 
líquidos com calorias como refrigerantes 
e refrescos. 
D) As mulheres que precisam se 
ausentar por determinados períodos, por 
exemplo, para o trabalho ou lazer, 
devem ser incentivadas a realizar a 
ordenha do leite materno e armazená-lo 
em frasco de vidro, com tampa plástica 
de rosca, lavado e fervido. 
 
 
09) As boas práticas alimentares na 
infância devem ser compreendidas pelo 
profissional lactarista. Nesse contexto, 
assinale a alternativa que corresponda à 
afirmação CORRETA: 
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A) A partir do quarto mês, as 
necessidades nutricionais da criança já 
não são mais atendidas só com o leite 
materno, embora este ainda continue 
sendo uma fonte importante de calorias e 
nutrientes. 
B) Mesmo recebendo outros alimentos, a 
criança deve continuar a mamar no 
máximo até 1 ano. Até essa idade o leite 
materno continua alimentando a criança 
e protegendo-a contra doenças. 
C) Quando a criança receber os outros 
alimentos, os cuidadores podem oferecê-
los com temperos picantes, alimentos 
industrializados e com sal.  
D) Os alimentos complementares, 
especialmente preparados para a criança, 
são chamados de alimentos de transição. 
A partir dos 6 meses de idade a criança 
já pode receber as papinhas e com 8 
meses, gradativamente, os alimentos 
preparados para a família. 
 
 
10) A alimentação saudável de uma 
criança deve conter os grupos 
alimentares citados nos itens abaixo. 
Sobre esses grupos, considere verdadeiro 
(V) ou falso (F) para as seguintes 
afirmativas e assinale a alternativa que 
contém a sequência CORRETA. 
 
I - O grupo dos cereais e tubérculos é 
composto por: mandioca, mandioquinha, 
macarrão, arroz, cenoura e abóbora. 
II - O grupo das leguminosas é 
composto por: feijão, ervilha, lentilha, 
grão de bico. 
III - O grupo dos legumes, verduras e 
frutas é composto por: soja, folhas 
verdes, beterraba, laranja, abacate e 
tomate. 
IV - O grupo das carnes e ovos é 
composto por peixe, frango, pato, boi, 
porco, vísceras, miúdos e ovo. 
 
A) V-V-V-F. 
B) F-V-F-V. 
C) F-F-V-V. 
D) F-V-V-F. 

11) Segurança Alimentar é um termo 
que o profissional lactarista deve 
entender. Diante do exposto, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
A) Segurança Alimentar visa garantir 
acesso ao alimento em quantidade e 
qualidade adequadas, de forma 
permanente. 
B) Segurança Alimentar visa garantir 
acesso ao alimento em quantidade e 
qualidade adequadas, de forma pontual e 
momentânea. 
C) Segurança Alimentar visa aproveitar 
ao máximo os nutrientes de um alimento. 
D) Segurança Alimentar visa preparar os 
alimentos de forma que não ofereçam 
perigo à saúde. 
 
 
12) Perigo, pensando em Segurança 
Alimentar, é tudo aquilo que pode causar 
algum mal à saúde da pessoa. Sobre essa 
afirmação, considere verdadeiro (V) ou 
falso (F) para as seguintes afirmativas e 
assinale a alternativa que contém a 
sequência CORRETA. 
 
I - Os microrganismos que crescem em 
alimentos podem ser considerados 
“perigo”. 
II - Os microrganismos precisam de 
água, alimento e temperaturas em 
condições ideais para se multiplicarem.  
III - Os microrganismos podem estar 
presentes no chão, na poeira, na água, no 
ar, nos alimentos, nas pragas e superfície 
de plantas e animais. 
IV - Nas pessoas, os microrganismos 
podem estar presentes no cabelo, no 
nariz, boca e garganta, no intestino, nas 
mãos, na roupa e nos sapatos. 
 
A) V-V-V-V. 
B) F-V-V-F. 
C) V-V-V-F. 
D) V-V-F-F. 
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13) Os microrganismos podem causar as 
doenças transmitidas por alimentos 
(DTAs). Diante disso, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
A) DTAs acontecem na maioria das 
vezes por alimentos que caem no chão 
havendo contaminação por bactérias, 
vírus, parasitas e fungos. 
B) DTAs acontecem na maioria das 
vezes em crianças, pois é o único 
público mais sensível para essas 
doenças. 
C) DTAs normalmente acontecem por 
meio de alimentos conservados em 
geladeira ou feitos no mesmo dia que são 
servidos. 
D) DTAs são as doenças causadas pelo 
consumo de alimentos contaminados por 
perigos biológicos (bactérias, vírus, 
parasitas e fungos). Por exemplo: 
salmonelose, hepatite A, giardíase, 
gastroenterite etc. 
 
 
14) “Perigos” só podem ser evitados 
quando no ambiente de trabalho são 
introduzidas as Boas Práticas (BP). 
Sobre as BP é INCORRETO afirmar: 
 
A) As BP envolvem adequação e 
manutenção das instalações de trabalho. 
B) As BP envolvem prevenção da 
contaminação por utensílios, 
equipamentos e ambientes. 
C) As BP incluem a remoção de lixo do 
local de trabalho de dois em dois dias. 
D) As BP envolvem a limpeza periódica 
da caixa d’água. 
 
 
15) A higiene dos ambientes por meio da 
implantação da boas práticas (BP) deve 
ser realizada CORRETAMENTE na 
ordem citada a seguir:  
 
A) Lavar com detergente, retirar o 
excesso de detergente com o rodo, jogar 
água e desinfetar com solução clorada. 

B) Lavar com detergente, jogar água, 
retirar o excesso de detergente com o 
rodo, e desinfetar com qualquer solução. 
C) Remover a sujeira, lavar com 
detergente, enxaguar, retirar o excesso 
com auxílio de rodo, desinfetar com 
solução clorada. 
D) Remover a sujeira, lavar com 
detergente, enxaguar, retirar o excesso 
com auxílio de rodo, desinfetar com 
qualquer solução. 
 
 
16) Assinale a alternativa CORRETA 
sobre a diferença entre desinfecção e 
esterilização:  
 
A) Desinfecção: Redução por meio de 
agentes biológicos, do número de 
microrganismos no ambiente, a ponto de 
não comprometer a segurança ou 
inocuidade do alimento. Esterilização: 
Processo de destruição ou eliminação 
total de todos os microrganismos na 
forma vegetativa e esporulada, por meio 
de agentes biológicos. 
B) Desinfecção: Redução por meio de 
agentes químicos e/ou físicos, do 
número de microrganismos no ambiente, 
a ponto de não comprometer a segurança 
ou inocuidade do alimento. 
Esterilização: Processo de destruição ou 
eliminação total de todos os 
microrganismos na forma vegetativa e 
esporulada, por meio de agentes físicos 
ou químicos. 
C) Desinfecção: Extermínio por meio de 
agentes químicos e/ou físicos, de todos 
os microrganismos no ambiente, a ponto 
de não comprometer a segurança ou 
inocuidade do alimento. Esterilização: 
Processo de destruição ou eliminação 
total de todos os microrganismos na 
forma vegetativa e esporulada, por meio 
de agentes físicos ou químicos. 
D) Desinfecção: Redução por meio de 
agentes químicos, do número de 
microrganismos no ambiente, a ponto de 
não comprometer a segurança ou 
inocuidade do alimento. Esterilização: 
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Processo de destruição parcial dos 
microrganismos na forma vegetativa e 
esporulada, por meio de agentes físicos 
ou químicos. 
 
 
17) A alimentação é a base da vida e 
dela depende a saúde do homem. De 
acordo com as noções sobre alimentação 
e alimentos, estão corretas as assertivas 
EXCETO: 
 
A) A falta de alimentos, os tabus e 
crenças alimentares e a diminuição de 
poder aquisitivo, são fatores que levam à 
nutrição inadequada.  
B) Alimentos são substâncias que visam 
promover o crescimento e a produção de 
energia necessária para as diversas 
funções do organismo. 
C) A alimentação deve ser fornecida em 
quantidade e qualidade suficientes e 
estar adequada à necessidade do 
indivíduo. 
D) Uma dieta saudável pode ser 
resumida por cinco palavras: variedade, 
qualidade, moderação, controle e 
equilíbrio. 
 
 
18) É função do profissional lactarista 
entender os termos técnicos utilizados 
nos lactários.  A seguir haverá a 
conceituação de alguns termos 
importantes. Diante do exposto, assinale 
a conceituação INCORRETA: 
 
A) Alimento de transição para lactentes 
e crianças de primeira infância: 
Alimento industrializado para uso direto 
ou empregado em preparado caseiro, 
utilizado como complemento do leite 
materno ou de fórmulas infantis, 
introduzido na alimentação de lactentes e 
crianças que não se alimentam 
corretamente ou que possuem falta de 
apetite para promover a adaptação 
progressiva aos alimentos comuns e 
propiciar a alimentação balanceada e 
adequada às suas necessidades, 

respeitada sua maturidade fisiológica e 
seu desenvolvimento neuropsicomotor. 
B) Alimento à base de cereais para 
lactentes e crianças de primeira infância: 
Alimento à base de cereais próprio para 
alimentação de lactentes após o sexto 
mês e de crianças de primeira infância, 
respeitada sua maturidade fisiológica e 
seu desenvolvimento neuropsicomotor. 
C) Fórmula Infantil para lactentes: 
Produto em forma líquida ou em pó 
destinado à alimentação de lactentes até 
o sexto mês de idade, sob prescrição, em 
substituição total ou parcial do leite 
materno ou humano, para satisfação de 
suas necessidades nutricionais. 
D) Fórmula Infantil para necessidades 
dietoterápicas específicas: Produto cuja 
composição tenha sido alterada para 
atender às necessidades específicas 
decorrentes de alterações fisiológicas ou 
patológicas temporárias ou permanentes, 
não amparadas pelo regulamento técnico 
específico de fórmulas infantis. 
 
 
19) Em relação ao processo produtivo de 
fórmulas infantis no lactário, o lactarista 
deve estabelecer condições higiênico-
sanitárias adequadas para garantir a 
qualidade microbiológica dos alimentos 
e da água utilizados no preparo de 
fórmulas e alimentos infantis. Sobre esse 
processo produtivo, considere verdadeiro 
(V) ou falso (F) para as seguintes 
afirmativas e assinale a alternativa que 
contém a sequência CORRETA. 
 
I - Para iniciar o preparo, deve-se 
separar a matéria-prima a ser utilizada 
por lotes de preparo, estando 
devidamente identificados com os dados 
dos pacientes, retirando-se a quantidade 
suficiente para o preparo sem 
desperdícios. 
II - Recomenda-se a pesagem inicial do 
pó de acordo com os cálculos das 
receitas previamente realizada em 
balanças de precisão e armazenamento 
em embalagens plásticas ou de papel 
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fechadas até o momento da diluição, 
protegidos da exposição ambiente e das 
oscilações de temperatura e da umidade 
relativa do ar.   
III - Segundo as recomendações da 
FAO/OMS (2007), esta diluição deve ser 
feita com a água em temperatura igual a 
50°C (cinquenta graus Celsius), devido a 
estudos referentes aos riscos da presença 
de Cronobacter sp (Enterobacter 
sakazakii), que pode levar ao 
desenvolvimento de enterocolite 
necrosante em recém nascidos de alto 
risco e lactentes menores de 6 meses. 
IV - Temperaturas da água entre 60°C e 
70°C (sessenta e setenta graus Celsius) 
demonstram morte de microrganismos 
patogênicos, mas levam à redução 
significativa do valor nutricional das 
fórmulas infantis, não sendo 
recomendadas. 
 
A) V-V-F-F. 
B) F-F-F-V. 
C) V-V-V-F. 
D) V-F-V-F. 
 
 
20) Em relação ao processo 
armazenamento, aquecimento e 
distribuição de fórmulas no lactário, é 
CORRETO afirmar: 
 
A) Após o resfriamento das fórmulas 
infantis destinadas à alimentação via 
oral, já nas mamadeiras ou outros 
utensílios específicos como copos, elas 
necessitam ser armazenadas em freezer 
até o momento da dispensação e/ou 
distribuição. 
B) Os critérios recomendados para 
fórmulas infantis destinadas à via de 
administração enteral, porcionadas em 
seringas ou frascos de Nutrição Enteral, 
são armazenar sob temperatura de até 
4°C (quatro graus Celsius) por até 12 
horas para produtos não autoclavados e 
24 horas para os autoclavados. 
C) O armazenamento das fórmulas 
infantis destinadas à alimentação via oral 

deve ser feito sob temperatura controlada 
de até 6°C (seis graus Celsius) por até 12 
horas para produtos não autoclavados, e 
36 horas para produtos autoclavados.  
D) As fórmulas infantis devem ter 
refrigeradores exclusivos para se evitar 
contaminação cruzada, porém, caso isso 
não for possível, recomenda-se a 
aquisição de freezer menor e de baixo 
custo.  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto: Consumo de açúcar em excesso 
pode causar hiperatividade infantil  
 
FELIPE LAURENCE* - O ESTADO 
DE S.PAULO  01/04/2017 
  
A recomendação é que a quantidade não 
ultrapasse 10% do consumo diário de 
calorias 
 
Não é segredo para ninguém que o 
consumo exacerbado de alimentos com 
açúcar pode causar problemas sérios na 
saúde das pessoas. Em 2015, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
atualizou suas diretrizes globais e 
recomendou que o consumo máximo 
diário de açúcares para adultos e 
crianças deve ser de 10% da ingestão 
calórica total. 
 
No caso das crianças essa preocupação é 
ainda maior por estarem em 
desenvolvimento e é comum que pais 
fiquem atentos à alimentação dos seus 
filhos, especialmente quando ainda são 
bem pequenos. Rafaela Souza, 
nutricionista do Hapvida Saúde, explica 
que "a criança não pode ter qualquer 
contato com doces e açúcares 
industrializados nos primeiros dois anos 
de vida, pois o seu consumo afeta 
diretamente o seu organismo por toda a 
sua vida. Nessa fase, o bebê não conhece 
o sabor dos alimentos, então não há 
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necessidade alguma de consumir doces 
ou alimentos adoçados". 
A nutricionista também alerta que o 
consumo excessivo de doces por 
crianças pode causar hiperatividade, 
dificuldade de concentração, 
irritabilidade, diabetes, além de 
obesidade, que traz consigo uma série de 
outras doenças. 
Doces processados e refrigerantes são 
ainda piores para as crianças, pois se 
tratam de alimentos hipercalóricos e 
contêm conservantes que são ofensivos 
ao corpo humano. "Eles possuem 
diversas substâncias usadas para dar cor, 
sabor e manter a bebida conservada por 
muito tempo. Esses aditivos químicos, 
na maioria das vezes, são tóxicos para as 
células do organismo, causando 
agressões e propiciando o surgimento de 
câncer", completa a nutricionista. 
Fonte: 
http://emais.estadao.com.br/noticias/b
em-estar,consumo-de-acucar-em-
excesso-pode-causar-hiperatividade-
infantil,70001721803 
 
Considere o texto para responder as 
questões de nº 21 ao nº 30. 
 
21) A respeito da interpretação do 
primeiro parágrafo do texto é possível 
constatar que: 
 
A) Não é recomendável a utilização de 
açúcares na alimentação. 
B) É possível consumir açúcares desde 
que em excesso. 
C) Não é recomendável o consumo de 
açúcar em excesso. 
D) A ingestão de açúcar deve ser 
utilizada em algumas situações que não 
ultrapassem a 10%. 

 
 
22) O termo exacerbado, aparece 
descrito na construção do primeiro 
parágrafo do texto e tem o mesmo 
significado de: 
 

A) Diminuído. 
B) Aumentado. 
C) Recalcado. 
D) Reafirmado. 

 
 
Considere a leitura do fragmento 
extraído do texto para responder as 
questões de nº 23, nº 24, nº 25 e nº 26 
que tratarão Sintaxe e das Classes de 
Palavras: 
 
No caso das crianças essa preocupação 
é ainda maior por estarem em 
desenvolvimento e é comum que pais 
fiquem atentos à alimentação dos seus 
filhos, especialmente quando ainda são 
bem pequenos. Rafaela Souza, 
nutricionista do Hapvida Saúde, explica 
que "a criança não pode ter qualquer 
contato com doces e açúcares 
industrializados nos primeiros dois anos 
de vida, pois o seu consumo afeta 
diretamente o seu organismo por toda a 
sua vida. Nessa fase, o bebê não conhece 
o sabor dos alimentos, então não há 
necessidade alguma de consumir doces 
ou alimentos adoçados". 
 
 
23) O verbo em destaque é, tem sua 
conjugação expressa na alternativa: 
 
A) 3ª pessoa do plural – pretérito 
imperfeito. 
B) 1ª pessoa do singular – futuro do 
presente. 
C) 2ª pessoa do singular – pretérito 
perfeito. 
D) 3ª pessoa do singular – presente do 
indicativo. 
 
24) Em relação ao termo em destaque, 
bem, podemos afirmar que funciona 
neste período como: 
 
A) Advérbio. 
B) Adjetivo. 
C) Sujeito. 
D) Pronome. 

http://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,consumo-de-acucar-em-excesso-pode-causar-hiperatividade-infantil,70001721803
http://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,consumo-de-acucar-em-excesso-pode-causar-hiperatividade-infantil,70001721803
http://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,consumo-de-acucar-em-excesso-pode-causar-hiperatividade-infantil,70001721803
http://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,consumo-de-acucar-em-excesso-pode-causar-hiperatividade-infantil,70001721803
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25) O termo “qualquer”, destacado no 
período, tem a função de: 
 
A) Verbo. 
B) Pronome. 
C) Preposição. 
D) Substantivo. 
 
 
26) A palavra “diretamente” tem a 
função de: 
 
A) Artigo. 
B) Numeral. 
C) Advérbio. 
D) Conjunção. 
 
Leia o excerto para responder as 
questões de nº 27, nº 28, nº 29 e nº 30: 
 
A nutricionista também alerta que o 
consumo excessivo de doces por 
crianças pode causar hiperatividade, 
dificuldade de concentração, 
irritabilidade, diabetes, além de 
obesidade, que traz consigo uma série de 
outras doenças. 
 
27) Em relação à Sintaxe do verbo 
“alerta” é correto afirmar que se trata 
de: 
 
A) Verbo transitivo. 
B) Verbo intransitivo. 
C) Verbo de ligação. 
D) Verbo de fenômeno da natureza. 

 
 
28) O termo excessivo tem o mesmo 
significado de: 
 
A) Plausível. 
B) Relativo. 
C) Sucessivo. 
D) Desmedido. 

 
 
29) Em relação ao termo 
hiperatividade, pode ser compreendido 
neste período como: 

A) Uso restritivo do número de 
atividades. 
B) Síndrome que se caracteriza 
sobretudo por desatenção, inquietude e 
impulsividade. 
C) Inflação de tendão causando 
anomalias. 
D) Síndrome de transtorno genético por 
alteração cromossômica. 

 
 
30) Em relação ao tempo verbal do 
verbo traz podemos assinalar a seguinte 
alternativa: 
 
A) 1ª pessoa do singular, pretérito 
perfeito. 
B) 2ª pessoa do singular, futuro do 
presente. 
C) 3ª pessoa do singular, presente do 
Indicativo. 
D) 3ª pessoa do plural, pretérito mais 
que perfeito. 
 

MATEMÁTICA 
 

31) Uma parede retangular de um 
laboratório possui área de 128 m². Sua 
largura é a metade de sua altura. Assim, 
quais são as dimensões dessa parede? 
 
A) 15 m e 20 m 
B) 25 m e 35 m 
C) 8 m e 16 m 
D) 10 m e 1,28 m 

 
 

32) Uma casa residencial com 4 pessoas 
consome 24 m³ de água a cada mês (30 
dias). Se mais duas pessoas com os 
mesmos hábitos e consumo se juntarem 
a essa família de quatro pessoas, quantos 
m³ de água eles consumirão em 6 dias? 
 
A) 7,2 m³ 
B) 5 m³ 
C) 25 m³ 
D) 9,2 m³ 
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33) Uma criança consome 250 ml de 
leite a cada mamada, durante uma 
semana, considerando que essa criança 
recebe 3 mamadeiras diárias, quantos 
litros de leite essa criança consome em 8 
semanas? (Uma semana equivale a 7 
dias) 
 
A) 52 litros. 
B) 17 litros. 
C) 22 litros. 
D) 42 litros. 

 
 

34) Um hospital pretende colocar 
revestimento no piso de uma sala 
retangular, a qual é utilizada para 
armazenamento de leite materno. Essa 
sala possui as seguintes dimensões: 8m 
por 11 m. O revestimento utilizado para 
o piso serão ladrilhos quadrados com 20 
cm de lado. Quantos ladrilhos serão 
utilizados neste revestimento? 
 
A) 1100 ladrilhos. 
B) 2200 ladrilhos. 
C) 500 ladrilhos. 
D) 2250 ladrilhos. 

 
 
35) Marco Antônio é um empresário de 
sucesso e foi a empresa realizar uma 
retirada em dinheiro. Levou uma pasta 
executiva, com as seguintes dimensões: 
45 cm de comprimento; 58cm de largura 
e 12 cm de altura. Marco Antônio só 
pretende carregar notas de R$100,00. 
Cada cédula possui 12 cm de 
comprimento; 7,5 cm de largura e 0,03 
cm de espessura. Qual será a quantia 
máxima, em reais, que Marco Antônio 
poderá colocar em sua pasta? 
 
A) R$11.000,00 
B) R$250.000,00 
C) R$1.160.000,00 
D) R$1.360.000,00 
 
 

36) Paulo quer dividir R$500,00 para 3 
pessoas, de maneira que a primeira 
pessoa receberá 1/3 (um terço) e a 
segunda pessoa ¾ (três quartos) da parte 
a ser recebida pela terceira pessoa. 
Quanto receberão respectivamente? 

 
A) R$ 55,00; R$ 110,00 e R$ 335,00 
B) R$ 90,00; R$ 280,00 e R$ 130,00 
C) R$ 40,00; R$ 100,00 e R$ 360,00 
D) R$ 80,00; R$ 180,00 e R$ 240,00 

 
 

37) Thiago trabalha na mesma empresa 
que Diego. Porém, Diego recebe um 
salário de 80% do de Thiago, e a 
diferença entre o que recebem é de 
R$1200,00. Qual é o salário de Diego e 
Thiago, respectivamente? 
 
A) R$ 5000,00 e R$ 4000,00 
B) R$ 7000,00 e R$ 2100,00 
C) R$ 4800,00 e R$ 6000,00 
D) R$ 6000,00 e R$ 12000,00 

 
 

38) Andrea precisava adquirir um fogão. 
Foi até a loja de eletrodomésticos e 
comprou o fogão por R$ 3500,00 à vista. 
Após passado 2 dias voltou à loja e 
percebeu a promoção de fogões, o 
mesmo fogão que comprou, há dois dias 
atrás, estava com 25% de desconto. Caso 
Andrea comprasse o fogão na promoção 
quanto teria pago? 
 
A) R$ 850,00 
B) R$ 2500,00 
C) R$ 3240,00 
D) R$ 2625,00 

 
 

39) Uma equipe de 4 Lactaristas gastou 
22 dias para proceder a limpeza e ordem 
nos equipamentos de sua área de 
trabalho. Considerando a mesma 
proporção, quantos dias levarão 11 
Lactaristas para proceder o mesmo 
serviço? 
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A) 8 dias 
B) 10 dias 
C) 13 dias 
D) 25 dias 
 
 
40) José Carlos necessita de uma horta 
em sua casa. Resolve utilizar parte de 
seu quintal, cercando o terreno para fazer 
sua horta. José Carlos decidiu aproveitar 
o canto do quintal murado que forma um 
ângulo reto, esticando todo o alambrado, 
sem sobra. Ele possui 20 metros de 
alambrado e utilizou 12 m de um muro, 
do outro muro ele utilizará quantos 
metros? 
 
                             Muro (12 m) 
 
    
    Muro  (X) 
 
 
           
 
 
A) 25 m 
B) 22 m  
C) 16 m 
D) 18 m 
 

LEGISLAÇÃO 
 

41) O Artigo 174 da Lei Orgânica 
Municipal, estabelece que a assistência 
social será prestada, nos termos da lei, a 
quem dela necessitar. De acordo com o 
inciso I deste artigo, o que a assistência 
social tem por objetivos? 
 
A) I – A proteção à família, à 
maternidade, à infância, à adolescência e 
à velhice. 
B) I – A promoção de programas 
assistenciais que visam a redução da 
pobreza no Município.  
C) I – Criar programas, ações e serviços 
para a proteção e a recuperação da 
dignidade do cidadão. 

D) I – Promover a integração social dos 
setores desfavorecidos. 
 
 
42) De acordo com o inciso II do artigo 
6º da Lei Orgânica Municipal, de quem é 
a competência de cuidar da saúde e 
assistência pública, da proteção e 
garantia das pessoas portadoras de 
deficiências? 
 
A) É de competência privativa da 
Secretaria Municipal de Saúde, nos 
termos da Lei Orgânica Municipal. 
B) É de competência da Secretaria 
Municipal de Saúde, nos termos da Lei 
Orgânica Municipal, com a cooperação 
da Secretaria Municipal do Bem Estar 
Social. 
C) É de competência do Chefe do Poder 
Executivo, nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, em conjunto com as 
entidades especializadas. 
D) É de competência do Município, nos 
termos da lei federal, cooperar com o 
Estado e a União. 
 
 
43) De acordo com o artigo 28, § 1º da 
Lei Municipal nº 1574, de 07 de maio de 
1971,  em casos especiais, a critério do 
Prefeito, poderá o aposentado reverter 
em outro cargo de igual padrão de 
vencimentos, desde que se respeite qual 
regra? 
 
A) A habilitação profissional. 
B) A indicação do médico perito. 
C) A Indicação do Procurador jurídico. 
D) A recomendação da Diretoria de 
Recursos Humanos. 
 
 
44) De acordo com o artigo 35 da Lei 
Municipal nº 1574, de 07 de maio de 
1971, qual o significado de posse? 
 
A) É o ato pelo qual o funcionário 
assume as atribuições e responsabilidade 
do cargo. 
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B) É o ato que investe o cidadão em 
cargo público. 
C) É o ato de nomeação ao cargo 
público. 
D) É o ato de provimento ao cargo. 
 
 
45) De acordo com o artigo 34 Lei nº 
3601, de 27 de julho de 1993, quem está 
autorizado a instituir e regulamentar 
programa de treinamento dos servidores 
que ingressarem no quadro permanente, 
bem como programa de reciclagem 
periódica para todos os servidores? 
 
A) O Prefeito Municipal. 
B) A Escola de Governo. 
C) A Secretaria Municipal de 
Administração. 
D) O Departamento de Recursos 
Humanos. 
 
 
46) De acordo com os incisos I, II e III 
do artigo 92 da Lei nº 4830, de 17 de 
maio de 2002, quando o segurado fará 
jus à aposentadoria voluntária por idade 
e tempo de contribuição? 
 
A) Quando preencher cumulativamente 
o tempo mínimo de 10 (dez) anos de 
efetivo exercício no serviço público 
federal, estadual, distrital e municipal,  
tempo mínimo de 5 (cinco) anos de 
efetivo exercício no cargo em que se 
dará a aposentadoria e 60 (sessenta) anos 
de idade e 35 (trinta e cinco anos) de 
tempo de contribuição, se homem, e 55 
(cinquenta e cinco) anos de idade e 30 
(trinta anos) de tempo de contribuição, 
se mulher. 
B) Quando preencher cumulativamente o 
tempo mínimo de 15 (quinze) anos de 
efetivo exercício no serviço público 
federal, estadual, distrital e municipal, 
tempo mínimo de 10 (dez) anos de 
efetivo exercício no cargo em que se 
dará a aposentadoria e 60 (sessenta) anos 
de idade e 35 (trinta e cinco anos) de 
tempo de contribuição, se homem, e 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade e 30 
(trinta anos) de tempo de contribuição, 
se mulher. 
C) Quando preencher cumulativamente 
o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de 
efetivo exercício no serviço público 
federal, estadual, distrital e municipal,  
tempo mínimo de 15 (quinze) anos de 
efetivo exercício no cargo em que se 
dará a aposentadoria e  60 (sessenta) 
anos de idade e 35 (trinta e cinco anos) 
de tempo de contribuição, se homem, e 
55 (cinquenta e cinco) anos de idade e 
30 (trinta anos) de tempo de 
contribuição, se mulher. 
D) Quando preencher cumulativamente 
o tempo mínimo de 25 (vinte e cinco) 
anos de efetivo exercício no serviço 
público federal, estadual, distrital e 
municipal, tempo mínimo de 10 (dez) 
anos de efetivo exercício no cargo em 
que se dará a aposentadoria e 60 
(sessenta) anos de idade e 35 (trinta e 
cinco anos) de tempo de contribuição, se 
homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de 
idade e 30 (trinta anos) de tempo de 
contribuição, se mulher. 
 
 
47) De acordo com o artigo 3º da Lei nº 
5804, de 10 de novembro de 2009, o que 
ocorrerão com os prazos fixados em 
normas legais específicas? 
 
A) Prevalecem sobre os desta lei. 
B) Serão alterados por normas 
específicas. 
C) Serão revogados tacitamente. 
D) Serão aplicados subsidiariamente. 
 
 
48) De acordo com o inciso I, alínea “b” 
do artigo 12 da Lei nº 5804, de 10 de 
novembro de 2009, a Resolução é um 
ato administrativo de competência 
privativa de qual autoridade? 
 
A) Do Prefeito Municipal.  
B) Dos Secretários Municipais.  
C) Do Chefe de Gabinete. 
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D) Dos órgãos colegiados. 
 
 
49) De acordo com o artigo 13-A da Lei 
Municipal 3601, de 27 de julho de 1993, 
acrescentado pelo artigo 3º, parágrafo 1º, 
inciso III da Lei nº 5949, de 02 de agosto 
de 2010, quais unidades tem 
responsabilidade de supervisão, 
orientação e ações administrativas 
específicas da Secretaria? 
 
A) As Seções Administrativas. 
B) As Divisões.  
C) Os Conselhos Municipais.  
D) Os Departamentos.  
 
 
50) De acordo com o artigo 1º, parágrafo 
1º da Lei Municipal nº 5.950, de 02 de 
agosto de 2.010 (PCCS da Saúde), o 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários - 
PCCS baseia-se nas atribuições e 
responsabilidades previstas em qual 
estrutura organizacional? 
 
A) Na estrutura organizacional do 
Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais. 
B) Na estrutura organizacional da 
Secretaria Municipal da Saúde. 
C) Na estrutura organizacional do 
Município. 
D) Na estrutura organizacional do 
Desenvolvimento das Carreiras. 
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