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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 e III.

D) I.

___________________________________________________

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 natureza da fibra é uma das principais informações para o
desenvolvimento de produtos têxteis, pois as propriedades das
fibras  estão  relacionadas  à  sua  origem.  Em  relação  a  sua
natureza, afirma-se que as fibras:

A) Animais, minerais e vegetais são fibras naturais;

B) Animais, vegetais e sintéticas são fibras naturais;
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C) Sintéticas, minerais e inorgânicas são fibras naturais;

D) Artificiais, animais e minerais são fibras não naturais 
(manufaturadas).

___________________________________________________

7. Os tecidos em malha resultam de um trabalho de tecelagem
no qual os fios se entrelaçam em laçadas de um ou mais fios.
As  malhas  são  usadas  em  diferentes  segmentos:  esportivo,
saúde, aviação e outros. Para confeccionar peças em malha,
NÃO é indicado o tecido:

A) Helanca;

B) Jérsei;

C) Suplex;

D) Tricoline.

___________________________________________________

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. 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 D 2 C 3 D 4 B 5 C 
6 A 7 D 8 D 9 A 10 D
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