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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 
CARGO 

 

COSTUREIRA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: TARDE 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Matemática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 14 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO  

 

 

A categoria povo se contrapõe às classes sociais. Em termos analíticos, povo não existe 1 

como algo dado, previamente estabelecido. Povo é o resultado da articulação entre movimentos, 2 

comunidades, agrupamentos humanos que romperam a situação de massa, inconsciente e sem 3 

projeto próprio. Encontraram-se ao redor de uma consciência coletiva, de um projeto comum, de 4 

práticas adequadas à consciência e ao projeto. Encontraram-se para construir uma história e uma 5 

identidade próprias nos limites de um determinado território. Ao conceito de povo pertence a 6 

superação dos interesses só classistas e a busca de um bem comum com a assunção de um projeto 7 

participativo e igualitário para o conjunto da sociedade. Povo está sempre em construção contra 8 

forças e grupos que querem reduzi-lo a massa. 9 

Povo, como se depreende, configura um valor: todos são chamados a ser povo, a deixar 10 

para trás as relações dominador-dominado, massas-elites; todos são convidados a participar na 11 

gestação de uma sociedade com relações de colaboração e não de concorrência. Portanto, de uma 12 

democracia social, popular, solidária e includente de todos. 13 

Hoje vivemos uma fase nova da democracia, sua expressão planetária. Toda a 14 

humanidade deverá ser povo, nas diferenças de suas tradições, mas na convergência de valores 15 

humanitários e ecológicos que o fazem sujeito de uma história coletiva, história da humanidade. 16 

O povo organizado busca seu bem comum. Ele não é apenas humano, nacional e 17 

terrenal. Inclui também todos os que compartem a aventura humana, como as plantas, os animais, 18 

as águas, os solos, as paisagens. Numa palavra, o bem comum humano será somente humano, 19 

social e planetário, se for também sociocósmico. 20 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOFF, Leonardo. O despertar da águia: o dia-bólico e o sim-bólico na construção da realidade. 
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01) Na ótica do Autor, 

 

(A) a preocupação com o ecológico deve ser 

preponderante na construção da nova 

democracia. 

(B) a maior parte da mobilização das sociedades 

contemporâneas deve-se à tensão entre 

capital e trabalho. 

(C) um mundo verdadeiramente democrático 

constrói-se tão-somente por meio de 

estruturas econômicas e políticas sólidas e 

compartilhadas. 

(D) uma sociedade democrática, no contexto 

contemporâneo, deverá se pautar por relações 

includentes tanto no âmbito sociocultural 

quanto no natural. 

 

02) Constitui uma afirmação correta sobre o texto 

a indicada em 

 

(A) O conceito de povo se define como um 

conjunto de pessoas de uma mesma origem 

de nacionalidade. 

(B) Todos os que se engajam na construção de 

uma sociedade coletiva  igual e democrática 

podem ser considerados povo. 

(C) A classe social se constitui no início da 

formação de povo. 

(D) A concepção “planetária” de democracia tem 

um caráter reducionista e imediatista. 

 

03)   

 

I. "Portanto, de uma democracia social, popular, 

solidária e includente de todos."  (L.12/13). 

II. "mas na convergência de valores humanitários 

e ecológicos.." (L.15/16) 

 

Os conectivos em negrito, nos fragmentos em 

destaque, estabelecem,  no contexto em que se 

inserem, respectivamente, as relações de 

 

(A) conclusão e adição. 

(B) ressalva e ressalva. 

(C) explicação e oposição. 

(D) Conclusão e adversidade. 

 

04) A palavra que, quando no plural, ocorre 

abertura de timbre do fonema “-o“ na 

pronúncia, encontra-se na alternativa: 

 

(A) “Toda” (L.14). 

(B) “Valor” (L.10). 

(C) “Povo” (L.2). 

(D) “Dominador” (L.11). 

 

05) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele significa, no 

contexto em que se insere, é: 

 

(A) “e” (L.12) - adição. 

(B) “se” (L.20) - dúvida. 

(C) “como” (L.2) - conformidade. 

(D) “para” (L.5)  - finalidade. 

 

06) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “só”  (L.7),  as palavras: 

 

(A) “entre” (L.2) e “como” (L.10). 

(B) “sempre” (L.8) e “somente” (L.19). 

(C) “contra” (L.8) e “de” (L.15). 

(D) “terrenal” (L.18) e “coletiva” (L.16). 

 

07) A alternativa cujo termo transcrito tem valor 

enfático é: 

 

(A) “sociais” (L.1). 

(B) “sua” (L.14). 

(C) “todos” (L.11). 

(D) “próprias” (L.6). 

 

08) Em, “Hoje vivemos uma fase nova da 

democracia” (L.14), a ação expressa pela 

forma verbal em destaque está corretamente 

indicada em: 

 

(A) Continua no presente. 

(B) Concluída no presente. 

(C) habitual no passado 

(D) indubitável no futuro. 

 

09) Possuem diferentes regências, no contexto em 

que se inserem,  as formas verbais: 

 

(A) “contrapõe” (L.1) e “pertence” (L.6). 

(B) “romperam” (L.3) e  “configura” (L.10). 

(C) “existe” (L.1) e “romperam” (L.3). 

(D) “Inclui” (L.18) e “vivemos” (L.14). 

 

10) Do ponto de vista, é correto afirmar: 

 

(A) “massa” (L.3) está sendo usada em seu 

sentido literal. 

(B) A expressão “como se depreende” (L.10) 

conota conformidade. 

(C) O vocábulo “também” (L.18) se opõe a “e” 

(L.5). 

(D) A palavra “bem” (L.19) é exemplo de advérbio 

de modo. 
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11) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, 

um hiato e um dígrafo. 

 

(A) “sociais” (L.1), “igualitário” (L.8), “chamados” 

(L.10). 

(B) “fazem” (L.16), “democracia” (L.13),  

“comum” (L.4). 

(C) “animais” (L.18), “próprias” (L.6),  

“paisagens” (L.19). 

(D) “sociedade” (L.8), “deixar” (L.10), “expressão” 

(L.14).   

 

12) Do ponto de vista fonético, a alternativa cuja 

afirmação está correta é: 

 

(A) Na palavra “previamente” (L.2), os elementos 

em destaque formam encontro consonantal. 

(B) No vocábulo “Hoje” (L.14), o ‘-H’ é uma 

consoante brasileira. 

(C) Na palavra “próprias” L.6), há a ocorrência de 

três sílabas. 

(D) No termo “também” (L.18), há a ocorrência 

de cinco fonemas.  

 

13) Todas as palavras apresentam separação 

correta de sílaba, exceto em: 

 

(A) “Ca-te-go-ri-a” (L.1), cons-ci-ên-cia” (L.4), 

“Clas-ses” (L.1). 

(B) “na-ci-o-nal” (L.17),  “Cons-tru-ção” (L.8) 

“ter-ri-tó-rio” (L.6). 

(C) “pré-via-men-te” (L.2), “so-ci-e-da-de” (L.8), 

“his-tó-ria” (L.5). 

(D) “si-tu-a-ção” (L.3), “so-ci-o-cós-mi-co” (L.20), 

“con-cor-rên-cia” (L.12). 

 

14) Observe as seguintes frases: 

 

I. “...o bem comum humano será somente 

humano” (L.19) 

II. “Toda a humanidade deverá ser povo,” 

(L.14/15). 

 

Sobre o uso do artigo, nas frases acima, é correto 

afirmar: 

 

(A) Em I e II, foi usado o fenômeno da 

substantivação. 

(B) Somente em I foi usado o fenômeno da 

substantivação. 

(C) Somente em II foi usado o fenômeno da 

substantivação. 

(D) Não há ocorrência do fenômeno da 

substantivação em nenhuma das frases. 

 

A QUESTÃO 15 ESTÁ RELACIONADA À 

TIRINHA ABAIXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Identifique com V as afirmativas verdadeiras e 

com F, as falsas. 

 

O humor dos quadrinhos decorre 

 

(   ) da preocupação do garoto com o machucado 

da professora.  

(   ) do desabafo da professora em relação ao 

acidente de trabalho com o dicionário.  

(   ) da demonstração de descuido no manuseio de 

livros pesados dada pela professora ao garoto.  

(   ) do desconforto do menino ao considerar 

ilógica a narrativa da professora   diante da 

colocação que ele lhe havia feito antes.  

(   ) do fato de o garoto usar o verbo marcar (Q. 

02) em um sentido, e a professora apreendê-

lo em outro, em virtude dessa duplicidade de 

leitura. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de 

cima para baixo, é a: 

 

(A) F-F-V-V- F 

(B) F-V-F-V-F 

(C) V-F-V-F-V 

(D) F-F-F-V-V 

 

 

 

 

 

 

Q. 01 Q. 02 Q. 03 
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16) A torneira X tem vazão de 1,2 litros por 

segundo, e a torneira Y de 2,4 litros por 

segundo. Se a torneira X, sozinha, enche um 

tanque vazio em 5 minutos e 45 segundos, as 

duas torneiras, juntas, encheriam esse 

mesmo tanque vazio em um tempo mínimo 

de: 

 

(A) 1 minuto e 45 segundos. 

(B) 2 minutos e 35 segundos. 

(C) 2 minutos e 15 segundos. 

(D) 1 minuto e 55 segundos. 

 

17) Considere duas caixas d’agua iguais, 

posicionados uma ao lado da outra, possuem 

cada uma, capacidade de 900 litros, sendo 

que a primeira está cheia e a segunda vazia. 

 

 

 

 

 

 

A primeira caixa possui uma torneira que consegue 

esvazia-la com vazão de 10 litros por hora e a 

segunda caixa possui uma torneira que 

consegue enche-la com vazão de 15 litros por 

hora. Abrindo as duas torneiras 

simultaneamente, o tempo que deve decorrer 

até que os níveis da água nas duas caixas 

estejam na mesma altura é de: 

 

(A) 18 horas. 

(B) 25 horas. 

(C) 30 horas. 

(D) 36 horas. 

 

18) Um caminhão tanque chega a um posto de 

abastecimento com 36.000 litros de gasolina 

em seu reservatório. Parte dessa gasolina é 

transferida para dois tanques de 

armazenamento, enchendo-os 

completamente. Um desses tanques tem 

12,5𝑚3, e o outro, 15,3𝑚3, e estavam 

inicialmente vazios. Após a transferência, 

quantos litros de gasolina restaram no 

caminhão tanque? 

 

 

 

 

 

(A) 35.722,00 

(B) 8.200,00 

(C) 3577,20 

(D) 357,72 

 

19) Marque a alternativa incorreta: 

 

(A) Todas as dízimas periódicas são números 

racionais. 

(B) Todas as frações ordinárias são números 

racionais. 

(C) Todas as dízimas não periódicas são números 

irracionais. 

(D) A soma de uma número racional com um 

número irracional pode ser racional ou 

irracional. 

 

20) A soma da expressão numérica 0,999...+ 

0,0999... é igual: 

 

(A) 
11

10
 

 

(B) 
11

90
 

 

(C) 
10

9
 

 

(D) 
100

99
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATEMÁTICA                                                                                    QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Acerca das oficinas de costura, observe os 

itens a seguir. 

 

I. Geralmente estes estabelecimentos possuem 

vários equipamentos e materiais necessários 

para o exercício da atividade, tais como 

máquinas de costura em geral, tesouras, 

linhas, alfinetes, agulhas, moldes, fitas 

métricas, tecidos etc., além de contar com o 

trabalho de costureiras.  

II. Este tipo de serviço caracteriza-se pela 

prestação de serviços de conserto de roupas 

(troca de zíper, ajustes no tamanho, barras de 

calça etc.) e confecção de roupas sob medida 

(masculina, feminina ou infantil).  

III. Esses serviços se caracterizam pelo 

atendimento direto ao consumidor final.  

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) II 

 

22) Sobre o conceito de relações humanas, 

assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) Ao conjunto de interações que mantêm os 

indivíduos no seio de uma sociedade dá-se-lhe 

o nome de relações humanas.  

(B) As relações humanas têm por base os 

vínculos, muitas das vezes hierárquicos, que 

existem entre as pessoas e que têm lugar 

através da comunicação (podendo ser visual, 

linguística, etc.). 

(C) Considera-se que as relações humanas são 

primordiais para o desenvolvimento individual 

e intelectual de cada ser humano, já que 

graças a estes laços se constituem as 

sociedades, quer as mais pequenas (por 

exemplo, nas aldeias) quer as maiores (nas 

cidades). 

(D) As relações humanas não implicam, 

necessariamente, pelo menos dois indivíduos. 

 

 

 

 

23) São etapas do processo de costura: 

 

I. Escolher o modelo ideal e o pano adequado. 

II. Comprar o tecido e os outros materiais 

necessários para a confecção. 

III. O corte do molde e do tecido. 

IV. A montagem da roupa e a finalização. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) II e IV 

(B) I, II, III e IV 

(C) I e III 

(D) I, III e IV 

 

24) É função desempenhada pela costureira: 

 

(A) Projetar e modelar confecções de roupas sob 

encomenda. 

(B) Confeccionar peças-piloto. 

(C) Preparar peças e costurar roupas em tecidos, 

couros e peles. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão 

corretas. 

 

25) O Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais - PPRA deverá conter, no mínimo, 

a seguinte estrutura: 

 

I. Periodicidade e forma de avaliação do 

desenvolvimento do PPRA. 

II. Forma do registro, manutenção e divulgação 

dos dados. 

III. Planejamento anual com estabelecimento de 

metas, prioridades e cronograma. 

IV. Estratégia e metodologia de ação. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 1 

(D) 2 

 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Sobre a forma de realizar o ponto corrido em 

panos, assinale a opção ERRADA. 

 

(A) O ponto corrido, usado para consertos 

delicados, costuras visíveis e franzidos, é 

trabalhado de forma muito semelhante ao 

alinhavo, mas os pontos são menores e 

uniformes.  

(B) Deve-se prender o fio nas duas pontas com 

um nó. 

(C) Use um fio único com nó e trabalhe da 

esquerda para a direita. 

(D) Insira a agulha pelo lado avesso e passe a 

agulha e linha pelo tecido, para dentro e para 

fora, de modo uniforme, duas ou três vezes. 

Puxe a linha para o outro lado com firmeza, 

mas evite enrugar o tecido. 

 

 

27) Sobre os aspectos relevantes das relações 

humanas, observe as assertivas a seguir. 

 

I. Convém diferenciar o conceito de relações 

humanas do de relações públicas. Estas 

pretendem inserir uma organização dentro da 

comunidade, ao comunicar os seus objetivos e 

procedimentos. Ou seja, enquanto as relações 

humanas são vinculações entre pessoas, as 

relações públicas, por sua vez, estabelecem 

vínculos entre as pessoas (indivíduos) e uma 

organização (grupo). 

II. O campo das relações humanas é bastante 

importante no mundo do trabalho, tendo em 

conta que se não decorrerem com 

cordialidade, acabam por prejudicar a 

produtividade e a eficiência das empresas. 

III. Pode-se afirmar que, sem boas relações 

humanas, não pode haver uma boa qualidade 

de vida. 

 

É verdadeiro o que se indica em: 

 

(A) I e III 

(B) II 

(C) I, II e III 

(D) I 

28) Acerca da utilização de máquinas no local de 

trabalho, marque a opção INCORRETA. 

 
(A) Nas máquinas móveis que possuem rodízios, 

pelo menos três deles devem possuir travas. 
(B) As máquinas estacionárias devem possuir 

medidas preventivas quanto à sua 
estabilidade, de modo que não basculem e 

não se desloquem intempestivamente por 
vibrações, choques, forças externas 
previsíveis, forças dinâmicas internas ou 
qualquer outro motivo acidental. 

(C) As ferramentas utilizadas no processo 
produtivo devem ser organizadas e 

armazenadas ou dispostas em locais 
específicos para essa finalidade. 

(D) A instalação das máquinas estacionárias deve 
respeitar os requisitos necessários fornecidos 
pelos fabricantes ou, na falta desses, o 

projeto elaborado por profissional legalmente 
habilitado, em especial quanto à fundação, 

fixação, amortecimento, nivelamento, 
ventilação, alimentação elétrica, pneumática e 
hidráulica, aterramento e sistemas de 
refrigeração. 

 
29) São elementos considerados como guias, na 

linha de produção, confeccionados em papéis 

com espessura mais grossa, com a finalidade 

de não danificarem pelo uso na linha de 

montagem das peças: 

 
(A) Passagem de tecidos. 

(B) Gabaritos. 

(C) Modelagem. 

(D) Manufatura assistida. 

 
30) A origem da Teoria das Relações Humanas 

são: 
 
I. A necessidade de humanizar e democratizar a 

administração, libertando-a dos conceitos 
rígidos e mecanicistas da Teoria Clássica e 
adequando-a aos novos padrões de vida do 
povo americano. 

II. O desenvolvimento das chamadas ciências 
humanas, principalmente a psicologia e a 

sociologia. 
III. As idéias da filosofia pragmática de John 

Dewey e da Psicologia Dinâmica de Kurt Lewin 
foram capitais para o humanismo na 
administração. 

IV. As conclusões da Experiência em Hawthorne, 
desenvolvida entre 1927 e 1932, sob a 

coordenação de Elton Mayo. 
 
A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 2 

(B) 1 

(C) 4 

(D) 3 
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31) Os pisos dos locais de trabalho onde se 

instalam máquinas e equipamentos e das 

áreas de circulação devem: 

 

(A) Ter características de modo a prevenir riscos 

provenientes de graxas, óleos e outras 

substâncias e materiais que os tornem 

escorregadios. 

(B) Ser mantidos limpos e livres de objetos, 

ferramentas e quaisquer materiais que 

ofereçam riscos de acidentes. 

(C) Ser cuidados de forma periódica. 

(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

32) São atribuições da costureira: 

 

I. Preparar produtos para armazenagem e 

expedição, incluindo atividades de passadeira, 

embalagem e controle de estoques. 

II. Realizar manutenção produtiva. 

III. Atuar em todas as etapas da confecção de 

roupas sob medida, desde o desenho do 

modelo até sua expedição.  

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

 

(A) II 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) I 

 

33) Nos locais de instalação de máquinas e 

equipamentos, as áreas de circulação devem 

ser devidamente demarcadas e em 

conformidade com as normas técnicas oficiais. 

A respeito disso, assinale a opção ERRADA. 

 

(A) As áreas de circulação devem ser mantidas 

permanentemente desobstruídas. 

(B) Os espaços ao redor das máquinas e 

equipamentos devem ser adequados ao seu 

tipo e ao tipo de operação, de forma a 

prevenir a ocorrência de acidentes e doenças 

relacionados ao trabalho. 

(C) As vias principais de circulação nos locais de 

trabalho e as que conduzem às saídas devem 

ter, no mínimo, 1 m (um metro) de largura. 

(D) Os materiais em utilização no processo 

produtivo devem ser alocados em áreas 

especificas de armazenamento, devidamente 

demarcadas com faixas na cor indicada pelas 

normas técnicas oficiais ou sinalizadas quando 

se tratar de áreas externas. 

 

34) O reconhecimento dos riscos ambientais 

deverá conter os seguintes itens, quando 

aplicáveis, dentre outros: 
 
I. A caracterização das atividades e do tipo da 

exposição. 
II. A determinação e localização das possíveis 

fontes geradoras. 

III. A identificação das possíveis trajetórias e dos 
meios de propagação dos agentes no 
ambiente de trabalho. 

IV. Os possíveis danos à saúde relacionados aos 
riscos identificados, disponíveis na literatura 
técnica. 

 
É certo o que se afirma em: 
 
(A) I e III 
(B) I, II, III e IV 

(C) I, III e IV 
(D) II e IV 

 
35) Colunas são: 
 
(A) Seqüências de malhas dispostas lado a lado 

no sentido horizontal do tecido. 
(B) Seqüências de malhas que se vão superpondo 

umas às outras em sentido vertical. 

(C) Aquelas que, no tecido, correm no sentido do 
seu comprimento. 

(D) Aquelas que, no tecido, correm no sentido da 
sua largura. 

 
36) Acerca do modelista industrial, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 

(A)  O modelista é o profissional da moda que 
dentro de uma indústria do vestuário 
interpreta os modelos dos croquis criados pelo 
estilista e os transforma em objeto concreto. 
Deste modelo serão produzidos milhares de 

outros, sendo por isso a responsabilidade 
deste profissional muito grande. A 
experiência, portanto, é essencial e só será 
adquirida através do trabalho prático. 

(B) É dispensável para todos os profissionais 
deste ramo, estar atualizado sobre tendências 
de moda, novos materiais e processos 

tecnológicos, pois estes darão ao profissional 
a possibilidade de intervir na qualidade dos 
processos produtivos industriais. 

(C) Para iniciar a modelagem de uma peça do 
vestuário, é preciso conhecer as formas 
anatômicas do corpo humano e o caimento 

dos tecidos, possuírem certa habilidade 
técnica e ter muita observação estética. Desde 
que se conheça o traçado básico, qualquer 
modelo torna-se uma decorrência da base. O 
traçado básico ou as bases dividem-se em 
bases “modeladas ao corpo ou bases amplas”. 

(D) Na indústria do vestuário, o modelista é a 

peça chave da produção, pois o sucesso de 
uma coleção também depende da qualidade e 
do caimento de uma modelagem perfeita. 
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37)  São exemplos de tecido com sentido 

determinado, EXCETO: 

 

(A) Veludo molhado. 

(B) Veludo cotelê. 

(C) Tecido índigo blue. 

(D) Tecidos com estampas em um só sentido. 

 

38) Existem basicamente os seguintes tipos de 

cortes em tecidos: 

 

I. Manual. 

II. Mecânico. 

III. Eletrônico. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I e II 

(D) III 

 

39) São atribuições da Costureira: 

 

I. Realizar consertos, ajustes e reparos em geral 

de roupas e demais peças. 

II. Confeccionar moldes e roupas para uso de 

pacientes, bem como roupas de cama, mesa e 

banho, cortinas e outras peças de utilização 

da Unidade de prestação de serviço. 

III. Pregar botões, zíperes e executar demais 

operações de acabamento nas roupas. 

 

É correto o que se indica em: 

 

(A) II 

(B) I e III 

(C) I, II e III 

(D) I 

 

40) NÃO é atribuição realizada pela Costureira: 

 

(A) Zelar pela guarda, conservação, manutenção 

e limpeza dos equipamentos, instrumentos e 

materiais utilizados, bem como do local de 

trabalho. 

(B) Receber e conferir tecidos e aviamentos 

adquiridos 

(C) Realizar a manutenção da rede elétrica. 

(D) Proceder à classificação das peças que serão 

consertadas ou inutilizadas. 

 


