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QUESTÕES

1. Assinale  a  alternativa  que  corresponde  à  definição  de
Gestão da Qualidade Total:

A) Ferramenta usada para estratificar os problemas;

B) Método utilizado para a promoção da melhoria contínua;

C) Ferramenta utilizada para elaborar um Plano de Ação;

D) Gerenciamento dos recursos da empresa para atender todos
os requisitos das partes interessadas.

___________________________________________________

2. É atribuição da CIPA:

A) Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos
para eliminação do risco e este persistir, mesmo reduzido, a
utilização pelo trabalhador, de EPI.

B) Colaborar  no  desenvolvimento  e  implementação  do
Programa  de  Controle  Médico  de  Saúde  Ocupacional
(PCMSO) e do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA)  e  de  outros  programas  relacionados  à  segurança  e
saúde no trabalho.

C) Responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao
cumprimento  do  disposto  nas  Normas  Regulamentadoras
(NRs) aplicáveis às atividades executadas pela empresa e seus
estabelecimentos, quando houver e couber.

D) Aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de
medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus
componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a
reduzir,  até  eliminar,  os  riscos  ali  existentes  à  saúde  do
trabalhador.

___________________________________________________

3. No  que  diz  respeito  à  higiene  e  segurança  do  trabalho,
julgue as afirmativas a seguir.

I-  A  segurança  do  trabalho  envolve  três  áreas  principais:
prevenção de acidentes, prevenção de incêndios e prevenção
de roubos.

II- Os componentes da CIPA (Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes) são indicados pelos dirigentes da empresa em
que trabalham.

III-  O  acidente  de  trabalho  com  afastamento  devido  à
incapacidade  temporária  acontece  quando  o  funcionário
apresenta sequelas que se prolongam por um período maior
que um ano.

É CORRETO apenas o que se afirma em:

A) II e III.

B) I e II.

C) I.

D) II.

___________________________________________________

4. Um servidor de determinado órgão público, embora com
reconhecida capacidade técnica para tratar dos assuntos da sua
área  de  atuação,  prefere  trabalhar  sozinho,  por  intolerância
com  o  ritmo  de  trabalho  dos  colegas  e  com  o  alegado
descabimento  das  perguntas  dos  clientes  sobre  assuntos
óbvios.

 Nessa situação hipotética, para a melhoria do trabalho em
equipe, o  referido servidor deverá:

A) Concentrar-se  nas  necessidades  do  bom  desempenho
coletivo  para  abstrair-se  de  suas  características  de
personalidade.

B) Desenvolver  sua  competência  interpessoal  para  lidar
eficazmente com as outras pessoas,  de maneira adequada às
necessidades apresentadas.

C) Demonstrar  autoconfiança  quanto  ao  seu  conhecimento
técnico para atuar com mais flexibilidade e receptividade.

D) Evidenciar seu autoconhecimento para aprimorar os fatores
positivos de relacionamento e cortesia.

___________________________________________________

5. Todas as peças citadas abaixo pertencem à máquina reta,
exceto:

A) Canelinha;

B) Lançadeira;

C) Filigrana;

D) Pé de franzir;

___________________________________________________

6. A correta passagem da linha é fundamental para a qualidade
da costura e a diminuição da quebra da linha. Os fabricantes
enviam, junto com o equipamento, instruções específicas para
cada máquina.

 Em relação a isso é INCORRETO afirmar:

A) É preciso que a linha passe corretamente entre os discos do
tencionador;
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B) Os  "estica-fios"  da  máquina  precisam  ser  substituídos
frequentemente, para evitar a quebra da linha;

C) A linha da bobina deverá ter uma distribuição por igual, o
que proporcionará um fluxo contínuo e estável;

D) O posicionamento inadequado da agulha poderá provocar a
quebra da linha;

___________________________________________________

7. Na atividade de corte e costura, o espaço acrescentado em
volta do molde, posteriormente utilizado para a união de duas
ou mais partes de tecido, e que varia de acordo com o tecido e
bitolas das máquinas, é chamado de:

A) Margem de costura.

B) Quadricomia.

C) Cava.

D) Acabamento.

___________________________________________________

8. A Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  define  que
uma "ficha  técnica  tem por  objetivo definir  tecnicamente  o
modelo,  ou  seja,  o  produto,  para  os  departamentos  de
engenharia de produção, custo, PCP (planejamento e controle
de  produção)  e  para  as  linhas  de  produção".  Sobre  a  ficha
técnica, é correto afirmar que:

A) Possui uma estrutura padrão e universalizada, facilitando a
comparação entre fichas técnicas de diferentes empresas;

B) É uma ferramenta de comunicação entre os clientes finais e
as áreas criativas das empresas de vestuário;

C) Fornece  informações  que  são  utilizadas  pelo  setor  de
vendas para calcular o faturamento esperado;

D) Poderá minimizar problemas que venham a surgir dentro
da sequência produtiva de produtos de moda, como casos de
referências  de  produtos  trocadas,  compra  excedente  ou
insuficiente de insumos e materiais etc.

___________________________________________________

9. Dentre os muitos tipos de roupas encontra-se a calça básica
feminina. Listados abaixo estão partes dessa peça de roupa,
exceto:

A) Bolso relógio;

B) Bolso de fole;

C) Vista larga;

D) Vista estreita.

___________________________________________________

10. Seguindo  as  normas  da  ABNT,  na  tabela  de  medidas
utilizadas nas indústrias de confecção masculina, qual medida
é adotada para a cintura da calça masculina, tamanho 46?

A) 86cm.

B) 94cm.

C) 72cm.

D) 90cm.

___________________________________________________

GABARITO DA SEÇÃO 
1 D 2 C 3 C 4 B 5 C 
6 B 7 A 8 D 9 A 10 B
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