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QUESTÕES

1. Leia as afirmativas expostas abaixo sobre as máquinas de 
costura e a seguir assinale a alternativa correta, 
respectivamente:

I. Geralmente a estrutura da máquina de costura é composta
por: braço, corpo, cabeça e base.

II.  As  máquinas  de  costura  podem ser  de  controle  manual,
semi-automáticas ou automáticas.

III.  As  máquinas  de  costura  classificadas  como  especial
quanto a sua função, fazem, dentre outras operações, caseados,
costura reta, ziguezague e pregam botões.

IV.  De acordo  com o tipo de base  as  máquinas  de costura
classificadas  como  base  plana,  normalmente,  apresentam  a
superfície da base acima da superfície da mesa.

A) Apenas II, III e IV;

B) Apenas II e III;

C) Apenas I e II;

D) Todas as alternativas estão corretas.

___________________________________________________

2. Ao manipular uma máquina de costura em funcionamento,
são necessários cuidados e precauções, para que não ocorram
acidentes.

 Assinale  a  alternativa  que  não  representa  um  cuidado
preventivo  de   acidentes  ao  manipular  uma  máquina  de
costura.

A) Sempre deixar a máquina ligada à energia para facilitar a
manipulação do equipamento.

B) Manter as mãos longe da agulha e do estica-fio, quando
ligar ou quando a máquina estiver em funcionamento.

C) Antes  de  deitar  a  máquina  (para  remover  a  correia  por
exemplo), desligar a chave de energia do motor.

D) Durante o funcionamento manter as mãos, cabelo, partes de
sua roupa ou qualquer outro objeto longe das partes móveis da
máquina.

___________________________________________________

3. As máquinas de costura obedecem a uma classificação. De
acordo com o tipo de base vertical, elas classificam-se em:

A) Aberta e elevada.

B) Coluna e fechada.

C) Aberta e fechada.

D) Fechada e plana.

___________________________________________________

4. 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;

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.

___________________________________________________

5. Além da seleção da linha de costura mais apropriada para
determinada  operação  é  importante,  também,  escolher  a
bobina  adequada  à  máquina  de  costura  e  ao  método  de
produção. Considerando a diversidade de bobinas de costura
existentes,  marque a opção que lista os tipos de bobinas de
costura.

A) Carretel, cilindro, cone, vicone, campânula, casulo e 
bobina.

B) Carretel, tubo, cone, caixilho, campânula, casulo e bobina.

C) Carretel, tubo, cone, vicone, campânula, casulo e bobina.

D) Carretel, cilindro, cone, caixilho, campânula, casulo e 
bobina.

___________________________________________________

6. Para  garantir  o  bom  desempenho  de  uma  máquina  de
costura reta industrial, em casos de uso contínuo (8 horas/dia),
é recomendado que o reservatório de óleo seja reabastecido e
tenha o fluido trocado com regularidade.

 A  recomendação  de  média  dos  fabricantes  para  a
manutenção desse  equipamento é de:

A) Reabastecimento de, ao menos, uma vez a cada 2 meses e 
troca de óleo a cada 6 meses.
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B) Reabastecimento, de ao menos, uma vez a cada 3 meses e 
troca de óleo a cada 6 meses.

C) Reabastecimento de, ao menos, uma vez por mês e troca de
óleo a cada 4 meses.

D) Reabastecimento de, ao menos, uma vez a cada 2 meses e 
troca de óleo a cada 12 meses.

___________________________________________________

7. As partes que constituem a agulha são:

A) corpo, cilindro, lâmina, canalete, chanfro, olho e ponta.

B) cabo, cone, lâmina, canalete, chanfro, olho e ponta.

C) corpo, cone, lâmina, canalete, chanfro, olho e ponta.

D) cabo, corpo, lâmina, canalete, chanfro, olho e ponta.

___________________________________________________

8. Com  relação  aos  seguintes  tipos  de  máquina,  faça  a
correspondência entre as colunas abaixo e, a seguir, assinale a
alternativa que contém a sequência correta:

 1) Pespontadeira; ( ) máquina industrial usada para unir as
laterais das       peças de roupas;

 2)  Caseadeira;  (  )  máquina  industrial  usada  para
confeccionar        passantes;

 3)  Galoneira;   (  )  máquina  industrial  que  trabalha  com
duas agulhas;

 4) Reta; ( ) máquina industrial usada para fazer casinha;

 5)  Interloque.   (  )  máquina  industrial  usada  para  fazer
ponta, barra e        filigrana.

É a alternativa correta:

A) A sequência de resposta é 5, 3, 1, 2 e 4;

B) A sequência de resposta é 1, 3, 5, 2 e 4;

C) A sequência de resposta é 4, 3, 1, 5 e 2;

D) A sequência de resposta é 4, 3, 1, 2 e 5.

___________________________________________________

9. Em uma confecção, ao se montar uma peça, há necessidade
de  uma  sequência  operacional  para  otimizar  a  produção.
Tendo como modelo uma calça  jeans com cinco bolsos,  as
operações de costura correspondem à seguinte ordem:

A) Bolsos, braguilha, laterais, gancho, entrepernas, cós.

B) Braguilha, bainha, bolsos, laterais, entrepernas, gancho.

C) Cós, gancho, entrepernas, braguilha, bolsos, laterais.

D) Gancho, laterais, entrepernas, cós, braguilha, bolsos.

___________________________________________________

10. No controle de qualidade aplicado ao setor de corte nas
indústrias  de  confecções,  alguns  aspectos  devem  ser
considerados. A esse respeito, analise as afirmativas descritas
a seguir:

I- Corte fora do risco gera defeitos de peça maior ou menor 
que a modelagem usada.

II- Lâminas de corte sem fio geram defeitos de "bordas 
desfiadas" nas peças.

III- Lâmina não apropriada ao elastano gera defeito de "bordas
repuxadas" nas peças.

IV- Lâminas aquecidas geram defeitos de "bordas fundidas" 
em tecidos de fibras sintéticas.

Assinale a opção correta.

A) Apenas I e III são verdadeiras.

B) Apenas II e IV são verdadeiras.

C) Apenas II e IV são falsas

D) I, II, III e IV são verdadeiras.

___________________________________________________

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