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- PROVA OBJETIVA Campus Muriaé – Edital 01/2016

TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA: 03 (TRÊS) HORAS
INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
1. ABRA ESTE CADERNO DE PROVAS SOMENTE QUANDO AUTORIZADO.
2. Confira se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu.
3. Verifique se este Caderno de Provas contém 20 (vinte) questões. Cada questão é constituída de cinco alternativas. Caso haja
algum problema, solicite a substituição de seu Caderno de Provas.
4. Seus dados pessoais, o cargo e o Campus para o qual concorre encontram-se no seu Comprovante Definitivo de Inscrição e na
Folha de Respostas.
5. Você só poderá deixar o local de prova após 60 minutos do início da aplicação e poderá levar o Caderno de Provas após 90
minutos do início, quando deverá entregar apenas a Folha de Respostas.
6. Comunique sempre aos fiscais qualquer irregularidade observada durante a realização das provas. Não sendo tomadas as
devidas providências a respeito da sua reclamação, solicite a presença do (a) Coordenador (a) ou comunique-se com ele (a), na
secretaria, tão logo termine a prova.
7. Os 3 últimos candidatos deverão permanecer na sala para entrega simultânea da Folha de Respostas, e deverão assinar na Ata
de Sala.
8. Você será avisado quando restarem 30 minutos para o final da prova.

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS
1. Ao receber sua Folha de Respostas, verifique os seus dados pessoais, o nome do cargo e o Campus para o qual concorre. Caso
esteja incorreta alguma informação, comunique ao fiscal.
2. É obrigatória a assinatura do candidato na Folha de Respostas.
3. Ao receber a Folha de Respostas, assine-a imediatamente, não deixe para depois. É de responsabilidade do candidato essa
assinatura. A instituição não se responsabilizará por Folhas de Respostas não assinadas.
4. Não amasse, não dobre, não rasgue, não rasure a Folha de Respostas, nem use corretivo.
5. A marcação de mais de uma opção para uma mesma questão implica a anulação da mesma.
6. Terminada a resolução da prova, preencha a Folha de Respostas com as suas opções, conforme instruções a seguir.
 A marcação das respostas deve, OBRIGATORIAMENTE, ser feita com caneta esferográfica com tinta azul ou preta.
 A letra correspondente à questão escolhida deve ser totalmente preenchida, evitando-se ultrapassar a linha que margeia a
letra.
 A instituição não se responsabilizará por problemas na leitura que advierem da marcação inadequada da Folha de Respostas
ou da utilização de material não especificado para tal.
7. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas.
8. Não deixe para preencher sua Folha de Respostas na última hora, pois não haverá tempo adicional para a realização dessa
atividade.
AO ASSINALAR SUAS RESPOSTAS, PREENCHA TOTALMENTE A LETRA CORRESPONDENTE A SUA RESPOSTA,
NÃO FAÇA UM X OU QUALQUER OUTRA MARCA.
FORMA CORRETA DE PREENCHIMENTO:

NÃO PREENCHA ASSIM:

x

− *

Concurso Público
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Questão 01: O desenvolvimento de uma boa modelagem depende do conhecimento do comportamento e
do caimento do tecido que será usado para confeccionar a roupa, e esses, por sua vez,
dependem do tipo de ligamento entre trama e urdume. Relacionando os tipos de tecidos com
as respectivas características de seus ligamentos, numere a segunda coluna de acordo com a
primeira.
1- Jacquard

( ) A trama que cruza pelo menos duas vezes o urdume, para formar cada
ligamento, o que produz um padrão diagonal na superfície.

2- Felpa

( ) Trama e urdume possuem a mesma densidade e, quando bem fechados,
resultam em tecidos firmes e resistentes. Tipo mais comum de
ligamento.

3- Cetim

( ) Utiliza carreira adicional de fios que é levantada e laçada na superfície.
As laçadas podem ser cortadas, aparadas ou formar tufos.

4- Sarja

( ) Cada ligamento levanta ou permanece no lugar, no tear, pelo uso de um
cartão perfurado. Os tecidos são intrincados e decorados.

5- Tela

( ) As passadas dos fios são menos frequentes, resultando em tecidos
lustrosos e macios. Consegue-se ótimo drapejamento e elasticidade.

Agora marque a alternativa com a correspondência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

1, 4, 5, 3, 2
4, 3, 2, 5, 1
3, 5, 1, 2, 4
4, 5, 2, 1, 3
2, 1, 4, 3, 5
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Questão 02:

Figura 1: Traçado das bases de modelagem.
Fonte: SENAC DN. Modelagem plana feminina. 4. reimp. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2008. p. 43.

Ao analisar a metodologia de construção de bases para modelagem plana feminina do SENAC, ilustrada
pela Figura 1, observa-se que o traçado da base da frente do corpo possui duas pences (uma na lateral
abaixo da cava e outra na linha de cintura) que, quando fechadas, formam o bojo necessário para vestir o
busto sem provocar nenhuma sobra de tecido ao seu redor. No entanto, nem sempre desejamos que uma
roupa possua duas pences nas posições que estão colocadas na base. Para isso, lançamos mão da
transferência de pences, que consiste em transformar as duas pences existentes em outras possibilidades,
nas posições que desejarmos, porém, produzindo o mesmo bojo.
SENAC DN. Modelagem plana feminina. 4. reimp. Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 2008. p. 44. Adaptado.

A respeito das transferências de pences, que podem ser realizadas na base de frente do corpo feminino
proposta por esse método do SENAC, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
a) Para que uma modelagem de blusa obtenha o mesmo caimento sugerido pela base, todas as
transferências de pences devem ter seu ápice na direção do centro do mamilo.
b) Ao interpretar uma modelagem de uma blusa sem abertura frontal, é possível fazer uma
transferência de pence da lateral para o degolo no ponto do centro frente.
c) Quando se mantêm duas pences na base, uma saindo do ombro e a outra da linha da cintura, e
ambas se encontrando no centro do mamilo, impedimos a possibilidade de se criar um recorte.
d) Mantendo-se a pence da lateral da base e transferindo outra para o centro frente da base, é possível
criar um recorte horizontal em uma peça com a eliminação de ambas as pences.
e) Uma opção de se criar um recorte princesa é manter uma pence vertical na linha de cintura e
transferir a pence da lateral para a cava, eliminando-as posteriormente.
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Questão 03: A imagem, a seguir, apresenta o desenho técnico de uma saia jeans, modelada sobre uma
base de modelagem plana tamanho 38 da indústria de confecção brasileira, que utiliza como
tabela de medidas básicas as seguintes informações:




Circunferência de cintura: 64 cm;
Circunferência de quadril: 92 cm.

Figura 2: Saia jeans cinco bolsos.
Fonte: LEITE, Adriana; VELLOSO, Marta. Desenho técnico de roupa feminina. Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 2011. p. 155.
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Em relação ao desenvolvimento da modelagem dessa saia, marque V para Verdadeiro e F para Falso diante
das afirmativas a seguir.

1-

(

)

Para a construção dessa modelagem, foi necessário realizar um rebaixamento de cintura em
relação à linha de cintura da base.

2-

(

)

O recorte da pala nas costas do modelo possibilitou a eliminação da pence na cintura.

3-

(

)

O zíper para fechamento do centro frente necessita ter a medida mínima de 20,5 cm de
comprimento.

4-

(

)

Observando o comprimento da saia, é possível confirmar que as costas apresentam um
rebaixamento de 1 cm a mais que a frente.

5-

(

)

Considerando que essa saia possui caimento reto a partir do quadril, constata-se que a folga na
linha do quadril da base foi de 1,25 cm tanto na base da frente quando na base das costas.

A seguir, marque a opção que corresponde à sequência CORRETA das afirmativas.
a) 1-V; 2-V; 3-F; 4-V; 5-F
b) 1-F; 2-F; 3-F; 4-V; 5-V
c) 1-V; 2-V; 3-F; 4-F; 5-V
d) 1-V; 2-V; 3-V; 4-V; 5-V
e) 1-V; 2-F; 3-V; 4-F; 5-V
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Questão 04: A ABNT NBR 16060:2012 intitulada “Vestuário – Referenciais de medidas do corpo
humano – Vestibilidade para homens corpo tipo normal, atlético e especial” foi elaborada
no Comitê Brasileiro de Têxteis e do Vestuário, pela Comissão de Estudo de Medidas de
Tamanho de Artigos Confeccionados. O principal objetivo dessa e de outras Normas dessa
série é o estabelecimento de um sistema de designação de tamanho que indique (de maneira
simples, direta e significativa) o tamanho do corpo masculino em que uma peça de vestuário
deve servir exatamente. No item 4 da referida Norma, é estabelecido como dimensões
primárias para roupas masculinas que cobrem a parte superior ou o corpo inteiro: o
perímetro do tórax; o perímetro da cintura; a estatura e o perímetro do quadril. Já para as
roupas masculinas que cobrem somente a parte inferior do corpo, as dimensões primárias
são o perímetro da cintura, a estatura e o perímetro do quadril.

1

2

3

4

5

Figura 3: Medidas de dimensões do corpo masculino.
Fonte: ABNT NBR 16060 (montagem do autor, 2016).

Quais figuras representam as dimensões primárias para uma calça comprida masculina?
a)
b)
c)
d)
e)

1, 3 e 4
1, 2 e 5
2, 3 e 4
2, 4 e 5
3, 4 e 5
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Questão 05: A ficha técnica é o documento descritivo de uma peça de coleção do vestuário, e o seu
formato pode variar de uma confecção para outra. No entanto, há alguns dados que são
fundamentais e que devem constar no seu preenchimento, a fim de facilitar a comunicação
entre os diversos setores de uma confecção.
TREPTOW, Doris. Inventando moda: planejamento de coleção. 4. ed. Brusque: Edição do Autor, 2007. p. 165.

A respeito da ficha técnica, é INCORRETO afirmar que ela:
a) informa a composição do tecido a ser trabalhado na produção de um modelo, refletindo em decisões
importantes para o setor de modelagem.
b) apresenta uma sequência operacional que serve para orientar a produção das peças no setor de
confecção e deve ser construída pelo setor de prototipagem/pilotagem.
c) indica o tipo de matéria-prima utilizado na confecção do produto, bem como o seu consumo,
orientando o cálculo do custo final do produto.
d) orienta o desenvolvimento da modelagem e a sua graduação, de acordo com a grade de tamanhos a
ser produzida, dispensando a confecção de um protótipo.
e) contém o desenho técnico do produto, oferecendo o máximo de informações possível, e serve para
orientar o desenvolvimento da modelagem.

Questão 06: Homens modernos “malham”, praticam esportes, procuram manter-se em forma durante
toda a vida. O resultado desse comportamento é um corpo mais saudável e com medidas
diferentes daquelas que possuíam os homens de vinte anos atrás. De um modo geral, os
ombros estão mais largos, o abdome mais definido, os quadris mais estreitos, os braços e
pernas mais torneados. A alteração não se fez sentir apenas no corpo, mas igualmente no
modo de vestir. Esse homem é também vaidoso e quer encontrar roupas que o valorizem,
deixando-o elegante e confortável ao mesmo tempo. Como é de se esperar, o mercado da
moda masculina oferece grande variedade de modelos para cada estilo, seja ele executivo,
casual, esportivo, etc. Entretanto, se os estilos são muitos e se manifestam em diferentes
segmentos, o mesmo não se pode dizer da modelagem, que continua sendo a mesma há
muito tempo.
SENAC. Modelagem plana masculina. Brasília: Senac Nacional, 2003. p. 2.

Em relação à modelagem masculina industrial brasileira, assinale a alternativa INCORRETA.
a) A medida da circunferência do tórax é utilizada como referência para a grade de tamanhos de
paletós, ao ser dividida por 2 (ex.: tórax 92 cm = TAM 46; tórax 96 cm = TAM 48; tórax 100 cm =
TAM 50).
b) A grade da numeração de calças tem variação inconstante de medidas de cintura e quadril, fugindo
do padrão de 4 em 4 centímetros por tamanho.
c) Em camisas sociais, a grade de tamanhos é dada em letras (P, M, G, GG etc.) ou números (1, 2, 3, 4
etc.) ou ainda em correspondência à medida do colarinho (36, 38, 40, 42 etc.).
d) Para se traçar o diagrama de construção da camisa esporte, a medida usada como referência de
largura é a do peito ou tórax.
e) O número do tamanho indicado na etiqueta de calças corresponde à medida da circunferência de
cintura dividida por 2 (ex.: cintura 80 cm = TAM 40).
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Questão 07: Segundo Lodi (2015), há poucas pesquisas no Brasil acerca da modelagem para o vestuário
de bebês com uma padronização de medidas. Após um estudo que envolveu profissionais de
anatomia, pediatria, modelagem, donos de confecções, escolas e creches, a NBR
15800:2009 (Vestuário – Referenciais de medidas do corpo humano – Vestibilidade de
roupas para bebê e infantojuvenil) apresentou uma tabela com medidas a partir de recémnascidos, objetivando melhorar a vestibilidade das roupas desse segmento. A variação das
proporções nas medidas não obedece a uma regularidade, devido ao ritmo de crescimento
desigual das partes do corpo, e dificulta o desenvolvimento de modelagens que atendam às
necessidades específicas dessa fase.
LODI, Renata. Modelagem infantil: análise de medidas de tip tops. In: COLÓQUIO DE MODA, 11., 2015, Curitiba. Anais...
Comunicação oral, Eixo 6, Processos Produtivos – Curitiba, 2015.

A respeito da produção de vestuário para o segmento infantil, podemos considerar particularidades
ergonômicas da modelagem para bebês pensadas na boa vestibilidade, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

inserção de taco no gancho de macacões.
vista com transpasse no entrepernas.
abertura do ombro com transpasse ou botões de pressão.
golas planas ou com pé-de-gola.
pés reversíveis em calças.
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Questão 08: Segundo Iida (2005), ergonomia é: “o estudo do relacionamento entre o homem e o seu
trabalho, equipamento e ambiente, e particularmente a aplicação dos conhecimentos de
anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas surgidos desse relacionamento”.
A ergonomia tem por objetivo a segurança, a satisfação e o bem-estar dos indivíduos no seu
relacionamento com os sistemas produtivos e com os produtos propriamente ditos.
IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. p. 2.

Em relação aos produtos de vestuário, analise a veracidade das informações abaixo.
I-

No processo de criação e desenvolvimento de produtos de moda, a aplicação dos
princípios ergonômicos, da usabilidade e do conforto é essencial, já que neles devem
ser considerados princípios como anatomia humana, fisiologia, antropometria,
psicologia e sociologia.

II-

É importante enfatizar a ergonomia em todo o processo de elaboração e produção do
produto de moda. As preocupações com a ergonomia auxiliam na elaboração de um
produto de vestuário mais significativo no conforto e bem-estar de seu consumidor.

III-

A preocupação com a ergonomia na modelagem está relacionada, diretamente, com
a segurança, liberdade de movimentos (conforto), conforto tátil e conforto térmico.

IV-

A ergonomia, a antropometria e o corpo do usuário são pontos que devem ser
considerados durante a elaboração, no ensino e no aprendizado da modelagem de
produtos do vestuário.

Marque a opção CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
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Questão 09: A graduação ou gradação – que consiste no processo de ampliação e redução de tamanhos
das modelagens de forma proporcional ao molde-base – deve garantir o mesmo caimento de
um modelo por meio de diversos manequins diferentes. A graduação obedece às diferenças
matemáticas entre os tamanhos, de acordo com uma tabela de dimensões do corpo
estabelecida pelo modelista.
DINIS, Patrícia; VASCONCELOS, Amanda. Modelagem. In: SABRÁ, Flávio. Modelagem: tecnologia em
produção do vestuário. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2009. p. 102.

Observe a tabela de medidas abaixo elaborada sobre o corpo feminino e depois responda ao que se pede:
TABELA DE MEDIDAS (em centímetros)
Tabela 1: Tabela de medidas femininas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

BUSTO
CINTURA
QUADRIL
PESCOÇO
TÓRAX
BRAÇO
PUNHO (MÃO)
ALTURA COSTAS
LARGURA COSTAS
DIST. BUSTO
ALT. BUSTO
COMPR. MANGA
ALTURA QUADRIL
COMPR. SAIA
COMPR. CALÇA
ALT. ENTREPERNAS
ALT. GANCHO

36
80
60
88
33
76
24
18
41
34
17
18
59
20
57
98
73,5
24,5

38
84
64
92
34
80
25,5
19
41,5
35
18
18
59,5
20
57,5
99
73,75
25,25

40
88
68
96
35
84
27
20
42
36
19
18
60
20
58
100
74
26

42
92
72
100
36
88
28,5
21
42,5
37
20
18
60,5
20
58,5
101
74,25
26,75

44
96
76
104
37
92
30
22
43
38
21
18
61
20
59
102
74,5
27,5

Fonte: SENAC. DN. Modelagem plana feminina. 4. reimp. Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 2008. p. 19.

A respeito da graduação de tamanhos e de acordo com a Tabela 1 de medidas apresentada, todas as
alternativas são verdadeiras, EXCETO:
a) A graduação de uma gola, de acordo com a circunferência de pescoço, necessita da variação de 1
cm entre cada tamanho.
b) O comprimento da calça apresenta variação de 1 cm entre os tamanhos e é realizado na barra da
calça.
c) As peças de vestuário maiores ou menores que o tamanho base devem possuir ajustes
proporcionais.
d) Considerando o tamanho 40 como base, observamos que os tamanhos 36 e 42 sofrem variação na
circunferência de quadril de 8 cm e 4 cm, respectivamente, em relação à base.
e) A separação dos seios apresenta variação de 1 cm entre os tamanhos, porém a sua altura em relação
à cintura não apresenta variação.
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Questão 10: O sistema Audaces Vestuário é um software de modelagem para a automação da confecção.
Com ele, é possível criar moldes com precisão, graduar bases com rapidez, fazer encaixes
com qualidade e melhor aproveitamento de tecido. Para isso, o sistema apresenta
ferramentas que possibilitam a construção de retas, curvas, pontos, cotas etc. Entre as
alternativas a seguir, assinale a INCORRETA com relação às ferramentas do Audaces
Vestuário.
a) A ferramenta Reta é indicada para criar retas nos moldes e também retas de auxílio na construção
dos moldes. É possível utilizar distâncias e coordenadas a fim de obter precisão na criação das retas.
b) A partir de pontos indicados com o mouse, define-se o formato e o tamanho da Curva, conforme
necessidade de uso. É possível indicar pontos consecutivos de curva, sendo necessários, no mínimo,
2 (dois) pontos para formar uma curva.
c) O Ponto de intersecção é normalmente utilizado para delimitar posições, onde, posteriormente,
será realizada alguma alteração no traçado do molde, pois marcam e/ou quebram segmentos.
d) Quando é necessário medir o contorno do molde, utiliza-se a ferramenta Cota perímetro.
e) Com a ferramenta Elemento padrão, é possível criar um novo elemento que será inserido em
paralelo a outro, replicando o elemento selecionado a uma distância definida.
Questão 11: O encaixe dos moldes feito no sistema CAD/CAM é liberado pronto para a produção de
peças em seu tamanho natural e com o consumo mínimo calculado anteriormente, além de
respeitar com exatidão o fio do tecido para o corte de cada parte da peça.
HEINRICH, Daiane P. Modelagem e técnicas de interpretação para confecção industrial. Novo Hamburgo: Feevale, 2005. p.
157.

Observe a imagem abaixo e depois responda ao que se pede.

Figura 4: Mapa de corte com encaixe automático.
Fonte: HEINRICH, Daiane P. Modelagem e técnicas de interpretação para confecção industrial. Novo Hamburgo: Feevale,
2005. p. 156.

A respeito do mapa de corte, marque a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

A imagem apresentada refere-se a um modelo de calça de boca reta.
O encaixe realizado nesse mapa de corte apresenta 8 (oito) peças de calças completas.
Esse mapa de corte poderá ser cortado em um tecido que possui estampa com pé.
Para aproveitar melhor o encaixe, os bolsos tiveram rotação de 90° à direita no sentido do fio.
Esse mapa de corte está composto por 3 (três) tamanhos diferentes da calça, sendo que 1 (um) deles
terá 2 (duas) peças cortadas.
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Questão 12: Durante todo o processo de desenvolvimento de um modelo por meio da técnica de
modelagem tridimensional (moulage), há que se tomar cuidados para evitar defeitos na peça
pronta. A seguir, estão relacionadas 5 (cinco) etapas dessa técnica com a descrição de seus
procedimentos.
I-

Preparação do toile – deve-se passar o tecido a ferro, para que vincos não interfiram,
e fazer a marcação à caneta do fio do tecido e das linhas fundamentais do corpo.

II-

Sequência de trabalho – em um modelo assimétrico, utiliza-se metade do toile,
trabalhado em um lado do busto, a partir do centro da frente no sentido do centro das
costas.

III-

Marcações – onde recortes são unidos e onde pences são alfinetadas, devem-se traçar
linhas – como pontos de controle – para não se perder a forma ao retirar o toile do
busto.

IV-

Colocação de folgas – em um modelo simétrico, ao se definirem as folgas, há de se
ter em mente que o valor será dobrado ao se costurar a peça inteira.

V-

Conferência – deve-se desenhar 1 cm de margem nos moldes, dobrar e alfinetar uma
margem sobre a outra e voltar o toile para o busto a fim de verificar se forma, linhas
e caimento estão corretos.

Identifique as etapas em que os procedimentos estão adequados. Marque a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I, II, IV, V são verdadeiros.
Apenas II, III, IV são verdadeiros.
Apenas I, II, III, IV são verdadeiros.
Apenas II, III, V são verdadeiros.
Apenas I, III, IV, V são verdadeiros.
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Questão 13: Observe a sequência de imagens a seguir e depois analise as afirmações quanto às etapas de
desenvolvimento de uma gola esporte por meio da técnica de moulage apresentada na
Figura 5.

Figura 5: Fotografias de etapas da moulage de gola esporte.
Fonte: DUBURG, Annette. Moulage: arte e técnica no design de moda. Porto Alegre: Bookman, 2012.

Etapa I:
1- O primeiro botão é marcado no CF, tanto para abotoamento simples quanto para duplo
transpasse.
2- A linha em diagonal que desce do pescoço representa a quebra de gola, indo até o primeiro
botão.
Etapa II:
1- A parte postiça da gola está cortada no viés para que a flexibilidade evite torções na linha de
quebra.
2- A gola é alfinetada no CC e no degolo, com piques para ficar de pé e se direcionar para a frente.
Etapa III:
1- A gola e a lapela são dobradas separadas na linha de quebra.
2- Marca-se a linha de junção (ponto em que a gola sai da linha de degolo e acompanha a da
lapela).
Considerando as afirmativas apresentadas, marque a alternativa CORRETA.
a) As afirmativas 1 e 2 da etapa I e as afirmativas 1 e 2 da etapa II estão certas.
b) As afirmativas 1 e 2 da etapa I e as afirmativas 1 e 2 da etapa III estão certas.
c) A afirmativa 1 da etapa I, a afirmativa 1 da etapa III, a afirmativa 2 da etapa II e a afirmativa 2 da
etapa III estão certas.
d) A afirmativa 1 da etapa I, a afirmativa 1 da etapa II e a afirmativa 1 da etapa III estão certas.
e) A afirmativa 2 da etapa I, a afirmativa 2 da etapa II e a afirmativa 2 da etapa III estão certas.
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Questão 14: O draping (inglês) ou moulage (francês) ou ainda modelagem tridimensional (no Brasil) é
uma técnica de modelagem tridimensional executada por meio da manipulação de tecido
sobre um manequim, utilizada para a criação de modelos sob a forma tridimensional,
comparada a uma forma de escultura. Como suporte, essa técnica utiliza um manequim
industrial acolchoado, com medidas e formatos próximos ao do biótipo mediano feminino,
masculino ou infantil.
(DINIS, Patrícia; VASCONCELOS, Amanda. Modelagem. In: SABRÁ, Flávio. Modelagem: tecnologia em produção do
vestuário. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2009. p. 95.)

Sobre essa técnica de modelagem, podemos afirmar que ela:
a) representa uma forma prática e rápida de se obter resultados positivos no caimento de peças do
vestuário, porém limitando a liberdade de construção para o modelista e até mesmo para o designer.
b) permite experimentar os três sentidos do fio (reto, transversal e viés), oferecendo caimentos
diferenciados nas peças para cada um deles, influenciando diretamente no processo criativo.
c) é viável tanto para a indústria de confecção de produtos do vestuário de massa, como para a altacostura, pois ambas apresentam os mesmos processos de confecção.
d) não atende às confecções que trabalham com tecidos elásticos, pois o trabalho de redução
necessário ao material não pode ser desenvolvido sobre o busto manequim.
e) dispensa um mapeamento anterior das principais linhas do corpo, de acordo com o modelo a ser
executado.
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Questão 15: Existe no mercado uma grande variedade de tipos e dimensões de agulhas para diversos
usos e aplicações em diferentes tipos de máquinas e costura. Relacione o tipo de agulha a
sua finalidade.

I-

Ponta Lança

( ) A agulha com esse tipo de ponta é usada na costura de
tecidos de malha leve e fina. É usada também para
tecidos de alta densidade.

II-

Ponta Bola Fina

( ) A agulha com esse tipo de ponta é usada para tecidos
densos, uma vez que causa menos danos, ajuda a definir
um ponto reto e minimiza o franzimento de costura.
Muito usada para costura de microfibra e tecidos de alta
densidade, materiais revestidos, pesponto de colarinhos e
punhos de camisa.

III- Ponta Bola Especial

( ) Utilizada para costurar materiais elásticos médios a
grossos e malhas muito grossas.

IV- Ponta Aguda

( ) Tem a ponta afiada como lâmina. Pode ser usada em
materiais pesados que não sejam tecidos. Ela perfura o
material mais facilmente do que o tipo de ponta redonda,
gerando, assim, menos calor na agulha.

Marque a opção correspondente à sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

I, IV, III e II
IV, III, I e II
II, IV, III e I
II, I, III e IV
III, IV, II e I
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Questão 16: Costura é uma ou mais fileira de pontos feitos à mão ou à máquina, sobre uma ou mais
camadas de tecido com as seguintes finalidades: unir partes de roupa provisoriamente ou
definitivamente; enfeitar partes da roupa e/ou a roupa; impedir que as partes curvas e
enviesadas da roupa se deformem ao serem costuradas; embeber e dar forma a certas partes
da roupa para serem costuradas definitivamente.
GOICOCHEA, Aurora Ribeiro de. Métodos e técnicas de montagem das roupas. Viçosa: UFV, 2008.

Algumas costuras manuais são bastante utilizadas na customização de peças do vestuário. Quais os nomes
técnicos para os pontos utilizados nas costuras manuais abaixo, na sequência apresentada, da esquerda para
a direita?

Figura 6: Pontos de costura manual.
Fonte: GOICOCHEA, Aurora Ribeiro de. Métodos e técnicas de montagem das roupas. Viçosa: UFV, 2008.

a)
b)
c)
d)
e)

Ponto Haste; Ponto Caseado; Ponto Atrás
Ponto Atrás; Ponto Corrente; Alinhavo Corrido
Ponto Cheio; Ponto Corrente; Ponto Haste
Ponto Caseado; Ponto Matiz; Ponto Haste
Ponto Chuleado; Ponto Cadeia; Cordonê
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Questão 17: Enfesto de tecido é a operação pela qual o tecido é estendido em camadas, completamente
planas e alinhadas, a fim de que sejam cortadas em pilhas. Mas para esse processo ser
realizado de maneira correta, é necessário saber qual tipo de enfesto de tecido fazer, de
acordo com o material têxtil utilizado, com os equipamentos disponíveis, com as
necessidades da produção, entre outras questões, como a orientação do fio, o alinhamento de
ourelas, etc.
ENFESTO de tecido: como escolher o melhor tipo para o seu segmento? Audaces: a tecnologia da moda. 15/12/2014.
Disponível em: <http://www.audaces.com/br/producao/falando-de-producao/2014/12/15/enfesto-de-tecido-como-escolher-omelhor-tipo-para-o-seu-segmento>. Acesso em: 27 jul. 2016.

A respeito dos enfestos de tecidos para a produção de vestuário, numere a segunda coluna de acordo com a
primeira.

1- Enfesto par

( ) Provoca uma variação no tamanho dos moldes após o corte,
deixando as peças cortadas menores do que a modelagem.

2- Enfesto ímpar

( ) Em termos de mão de obra, apresenta qualidade geralmente baixa,
particularmente para as malharias, que apresentam maior
dificuldade para enfestar.

3- Enfesto manual

( ) Provoca bolhas de ar entre as folhas de tecido, ocasionando
distorções no corte das peças dos moldes.

4- Enfesto automático

( ) Reduz o desperdício do tecido nas pontas, representa agilidade no
processo, otimizando o tempo de produção.

5- Enfesto com tensão

( ) As folhas do tecido estão dispostas direito com avesso, resultando
um corte de apenas uma parte de cada peça.

6- Enfesto com enrugamento

( ) As folhas do tecido são dispostas direito com direito e avesso com
avesso, resultando um corte de duas partes de cada peça, uma
direita e uma esquerda.

Agora marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

6–3–5–4–2–1
6–3–5–4–1–2
5–3–6–4–1–2
5–4–6–3–2–1
5–3–6–4–2–1
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Questão 18: Na costura industrial, corriqueiramente, acontecem defeitos que retardam a atividade, e é
preciso detectar suas causas com rapidez e precisão, a fim de não prejudicar o processo
produtivo. A seguir, são apresentados alguns problemas que podem ocorrer durante a
costura e suas possíveis causas. Marque a alternativa que apresenta um defeito que NÃO
tem relação com a causa apresentada no uso de uma máquina de costura reta industrial.

a) Linha embolada

– linha passando fora dos discos dos tensores ou tensores regulados com
frouxidão.

b) Pontos falhos

– serrilha desregulada, com seu posicionamento colocado demasiadamente
alto ou baixo.

Quebra de linhas

– lançadeira ou chapa da agulha com rebarbas de linhas ou de tecido,
obstruindo a passagem.

d) Máquina travada

– linha presa ou enrolada em algum local de passagem entre o cone e a
agulha.

Quebra de agulha

– utilização de agulha de numeração inferior à ideal para a espessura do
material costurado.

c)

e)

Questão 19: A qualidade de uma costura depende da regulagem do ponto. A tensão correta da
linha afeta, diretamente, a qualidade dos pontos da costura. Com relação à regulagem da
tensão do ponto de costura de uma máquina de costura reta industrial, marque a afirmativa
INCORRETA.
a) O ponto de costura adequado é aquele em que a linha superior e a da bobina se entrelaçam no meio
dos tecidos e os pontos são iguais.
b) Quanto maior a tensão da linha da bobina, maior será a tensão da linha da agulha.
c) A lançadeira deverá estar isenta de pedaços de linha.
d) Quando a linha da agulha está excessivamente esticada, aparecerem laçadas na parte de cima do
tecido, isso indica que a linha inferior está com muita tensão.
e) A regulagem da tensão da linha da bobina deve ser feita de forma a apertar ou afrouxar o parafuso
da caixa da bobina.
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Questão 20: O atrito do contato entre superfícies em movimento gera calor que se propaga em peças
metálicas, dilatando-as e desgastando partes componentes de máquinas de costura
industriais. Para reduzir esse atrito e evitar danos como travamento e quebra dos
mecanismos, é necessário o uso de óleos lubrificantes. Devido à importância da lubrificação
para a manutenção do maquinário, leia as sentenças abaixo e julgue-as quanto à sua
veracidade.
1- Óleos altamente refinados e sem viscosidade são os mais eficientes, pois eliminam
completamente o atrito, resistem à alta carga e não sofrem vazamentos.
2- Os óleos ideais são os puramente minerais, pois aqueles que contêm compostos vegetais
podem se tornar demasiadamente viscosos, coagular e obstruir os dutos de lubrificação.
3- Máquinas que não possuem carter ou reservatório de óleo precisam receber lubrificação
manualmente pelos orifícios sobre os macais e bielas.
4- O sistema de lubrificação semiautomática está presente em máquinas de rotação com
velocidade entre 3.000 e 3.500 rpm e requer lubrificação complementar manual.
5- O sistema de lubrificação automática dispensa o acompanhamento do fluxo e do nível
do óleo, demandando apenas sua troca periódica.
Considerando V para as verdadeiras e F para as falsas, marque a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

1-F; 2-F; 3-V; 4-F; 5-V
1-V; 2-F; 3-F; 4-V; 5-V
1-F; 2-V; 3-V; 4-V; 5-F
1-V; 2-V; 3-F; 4-V; 5-F
1-F; 2-F; 3-V; 4-V; 5-V
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